




اهشزرا اهرایعم و  اهوگلا ، جاودزا : 

: هدنسیون

يزاریش مراکمرصان  یمظعلا  هللا  تیآ 

: یپاچ رشان 

 ( مالسلا هیلع  بلاط (  یبا  نب  یلع  مامالا  هسردم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

اهشزرا اهرایعم و  اهوگلا ، 7جاودزا : 

باتک 7تاصخشم 

7هراشا

بلاطم 11تسرهف 

13همدقم

گرزب لکشم  13کی 

جاودزا رما  رد  یمالسا  16ياهشزرا 

هنومن هداوناخ  25ياهیگژیو 

بیجع يراگتساوخ  لوا : 31شخب 

31هراشا

ماگ 33نیتسخن 

! دش هتسب  اهنامسآ  رد  هک  39يدقع 

! یتشهب لگ  ياه  40هتسد 

 ! ایح 41هلاه 

هیرهم مود : 45شخب 

45هراشا

هّیرهم 47نارحب 

« مالسا يوناب   » 51رهم

هیزیهج موس : 55شخب 

55هراشا

هّیزیهج جنرغب  57هلأسم 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یمارگ  رتخد  60هّیزیهج 

دقع هبطخ  مراهچ : 67شخب 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 95زکرم  هحفص 5 

http://www.ghaemiyeh.com


67هراشا

دقع هبطخ  69مسارم 

یسورع نشج  مجنپ : 77شخب 

77هراشا

یسورع 79مسارم 

 ! يداش 89دورس 

! سورع راثن  و  نایبوّرک ، يداش  90مزب 

زکرم 92هرابرد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 95زکرم  هحفص 6 

http://www.ghaemiyeh.com


اهشزرا اهرایعم و  اهوگلا ، جاودزا : 

باتک تاصخشم 

 - 1305 رصان ، يزاریش ، مراکم  هسانشرس : 

.يزاریش مراکم  اهشزرا / اهرایعم و  اهوگلا ، جاودزا :  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1388 (ع ،) بلاط یبا  نب  یلع  ماما  تاراشتنا  مق : رشن :  تاصخشم 

.م 21س   × 5/14 .ص ؛ 85 يرهاظ :  تاصخشم 

 : لایر 8-088-533-964-978  8000 کباش : 

.makarem shirazi. exampiary marriage یسیلگنا : هب  دلج  تشپ  تشاددای : 

.سیون ریز  تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

موسر بادآ و  مالسا -- )  ) ییوشانز عوضوم : 

1388 4 فلا BP258/5/م7 هرگنک :  يدنب  هدر 

3546272 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ص:1

هراشا

اهشزرا اهرایعم و  اهوگلا ، www.Ghaemiyeh.comجاودزا :  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 95زکرم  هحفص 7 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:2

اهشزرا اهرایعم و  اهوگلا ، www.Ghaemiyeh.comجاودزا :  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 95زکرم  هحفص 8 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:3

اهشزرا اهرایعم و  اهوگلا ، www.Ghaemiyeh.comجاودزا :  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 95زکرم  هحفص 9 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:4

اهشزرا اهرایعم و  اهوگلا ، www.Ghaemiyeh.comجاودزا :  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 95زکرم  هحفص 10 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:5

بلاطم تسرهف 

گرزب 7 لکشم  کی 

جاودزا 10 رما  رد  یمالسا  ياهشزرا 

هنومن 19 هداوناخ  ياهیگژیو 

25 بیجع /  يراگتساوخ  لّوا : شخب 

ماگ 27 نیتسخن 

33 دش ! هتسب  اهنامسآ  رد  هک  يدقع 

34 یتشهب ! لگ  ياه  هتسد 

35 ایح !  هلاه 

39 هیرهم /  مود : شخب 

هّیرهم 41 نارحب 

45 مالسا » يوناب   » رهم

49 هیزیهج /  موس : شخب 

هّیزیهج 51 جنرغب  هلأسم 

هلآ 54 هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یمارگ  رتخد  هّیزیهج 

اهشزرا اهرایعم و  اهوگلا ، www.Ghaemiyeh.comجاودزا :  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 95زکرم  هحفص 11 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:6

61 دقع /  هبطخ  مراهچ : شخب 

دقع 63 هبطخ  مسارم 

71 یسورع /  نشج  مجنپ : شخب 

یسورع 73 مسارم 

83 يداش !  دورس 

84 سورع ! راثن  و  نایبوّرک ، يداش  مزب 

اهشزرا اهرایعم و  اهوگلا ، www.Ghaemiyeh.comجاودزا :  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 95زکرم  هحفص 12 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:7

همدقم

گرزب لکشم  کی 

رتمکو تسا ، هدـمآرد  یعاـمتجا  ّداـح  لـیاسم  نیرت  هدـیچیپ  زا  یکی  تروص  هب  ناـناوج  جاودزا  هداوناـخ و  لیکـشت  هلأـسم  زورما 
.دشابن نابیرگ  هب  تسد  عوضوم  نیا  ابو  دشاب  یناوج  رسپ  رتخد و  ياراد  هک  تسا  يا  هداوناخ 

ییالویه تروص  هب  هدرب و  ورف  دوخ  ماک  رد  ار  یگدـنز  هداس ، لاح  نیع  رد  مهم و  هلأسم  نیا  ياسرف  تقاط  تالکـشم  زا  يرایـسب 
.تسا هدروآرد  كانتشحو 

زا یهوبنا  ربارب  رد  ار  دوخ  دـنرادن ، یـساسا  لکـشم  چـیه  هک  یلاحردو  دـنجاودزا ، راظتنا  رد  هدـنام و  اه  هناخ  رد  يداـیز  نارتخد 
.دننک یم  هدهاشم  يروبع  لباقریغ  عناوم  هاکناج و  تالکشم 
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يوزرآ هک  یلاح  رد  دننادرگرـس ، یگدـنز  رد  و  هدراذـگ ، رـس  تشپ  ار  یناوج  باداش  نینـس  يدایز ، نارـسپ  زین ، رگید  ییوس  زا 
هب ندیسر  زا  ار  اهنآ  دنا ، هتسب  یتایح  رما  نیا  هب  هک  یطلغ  ياه  هیاریپ  یعامتجا و  تشز  موسر  بادآ و  دنراد ، ار  هداوناخ  لیکـشت 

.دراد یم  زاب  دوصقم 

زا یهوک  مادـکره  هک  ارچ  دـیآ !  یم  باـسح  هب  هدـیچیپ  روـما  زا  ریقفو  هّفرم  ياـه  هداوناـخ  رد  هلأـسم  نیا  هک  تسا  نیا  بیجع  و 
.دننز یم  اپ  تسد و  موهوم  موسر  بادآ و  زا  ینیگنس  راوآ  ریز  و  دنشک ، یم  شود  رب  ار  طلغ  ياهعّقوت 

نوچ و  دور ، یم  جـک  راّود  دـبنگ  ات  اه ، هداوناخ  زا  يرایـسب  يانب  دوش ، یم  هدراذـگ  جـک  زاغآ  زا  اه  هیاپ  نوچ  هکنیا  رترابفـسا  و 
.دوش یم  اهیتحاران  تابارطضاو و  تاناسون  شوختسد  هتسویپ  درادن  یمکحم  هدولاش 

هلزنم هب  کی  ره  هک  دوش  یم  لیکـشت  کچوک » ياه  هداوناخ   » نیمه زا  يرـشب » گرزب  هداوناخ   » میناد یم  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
.دراد کچوک  ياهدحاو  نیا  ماکحتسا  هب  یگتسب  میظع  نامتخاس  نیا  ماکحتسا  و  تسا ، میظع  نامتخاس  نیا  رد  يرجآ 

تسس رگا  سکع  هب  و  دراد ، دیفم  ینالوط و  رمع  هعومجم  نیا  دنشاب  تبالصرپ  ماود و  اب  فاص و  مکحم و  اهرجآ  نیا  رگا 
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.دوش یم  یشالتم  دشاپ و  یم  ورف  مه  زا  تعرس  هبو  تسا ، اهیراجنهان  مطالت و  شوختسد  مئاد  دشاب ، نوزومانو 

تالکشم ّلح  اب  یکیدزنو  میقتسم  هطبار  وسکی  زا  حیحـص ، ياهـشزراو  اهرایعمو  اهوگلا  ساسارب  هداوناخ  لیکـشت  هلأسم  نیاربانب ،
.دراد یعامتجا  تالکشم  ّلح  اب  ینشور  دنویپ  زین  رگید  يوس  زا  و  دراد ، مدرم  یصخش  ياهیناماسبان  یگداوناخ و 

ياه هیاپو  داتفا ، یلـصا  هشیر  ماکحتـسا  رکف  هب  زیچ  ره  زا  لبق  دیاب  اهناسنا ، یعامتجا  یمومع و  طباور  میکحت  يارب  لیلد  نیمه  هب 
.دومن انب  مکحم  يوق و  هدولاش  رب  ار  هداوناخ 

هک نانچ  ادخ ؛ دزن  بوبحم  ییانب  مه  نآ  هدش ، هیبشت  انب  کی  نتخاس  هب  هداوناخ  لیکـشت  یمالـسا  تایاور  رد  هک  تسا  نیا  بلاج 
 : میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یثیدح  رد 

(1) ِجیِوْزَّتلا ؛ َنِم  هّللا  یِلا  ُّبَحَا  ِمالْسِالا  ِیف  ٌءاَنب  َِیُنب  ام 

.تسین جیوزت  زا  رتبوبحم  ادخ  دزن  مالسا  رد  ییانب 

: دیامرف یم  هک  اجنآ  رد  درمش ، یم  یگداوناخ  حیحص  یگدنز  لیکشت  ار  ّتینما  شمارآ و  همشچرس  نآرق  هکنیا  هّجوت  لباق  زین  و 
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(1) َنْوُرَّکَفَتَی ؛) ٍمْوَِقل  ٍتایَال  َِکلذ  ِیف  َّنِا  ًهَمْحَر  ًهَّدَوَم َو  ْمُکَْنَیب  َلَعَج  اْهَیِلا َو  اُونُکْسَِتل  آجاوْزَا  ْمُکِسُْفنَا  ْنِم  ْمَُکل  َقَلَخ  ْنَا  ِِهتایآ  ْنِمَو  )

اهنآ رانک  رد  ار  شیوخ  شمارآ  ات  دیرفآ  امش  يارب  امش  سنج  زا  ینارسمه  هک  تسا  نیا  ادخ  تمظع  ياه  هناشن  تایآ و  زا  یکی 
! دننک یم  هشیدنا  هک  یناسک  يارب  تسا  يرایسب  ياه  هناشن  نیا  رد  داد ، رارق  تمحرو  یتسود  ّتبحم و  امش  نایم  رد  و  دینک ، ادیپ 

یم زاب  تمحرو  تّدوم  یلصا  لماوع  رد  هشیدنا  زا  دنـسر  یم  هک  هلحرم  نیا  هب  زین  نادنمـشیدنا  القع و  زا  يرایـسب  هنافّـسأتم  یلو 
! دوش یم  یفارخ  ياهرادنپ  موهوم و  ياهشزرا  طلغ و  موسر  بادآ و  هّجوتم  اه  هشیدنا  مامت  و  دننام ،

جاودزا رما  رد  یمالسا  ياهشزرا 

و هداد ، رارق  یـسررب  دروم  یبیجع  یفاکـشوم  ّتقد و  اب  ار  یگدنز  ّمهم  هلأسم  نیا  هک ، تسا  نیا  مالـسا  تامیلعت  تمظع  لیالد  زا 
ماگ نیتسخن  زا  تسا و  هدومنن  راذـگورف  يّرثؤم  همانرب  چـیه  زا  یتسارانو ، يژک  هنوگره  زا  یلاـخ  ملاـس و  هداوناـخ  لیکـشت  يارب 

راک نیا  یلصا  ياهفده  هداوناخ ، لیکشت  يارب 

هیآ 21. مور ، هروس  - 1
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ناونع هب  ساّنخ  ناساوسو  يوس  زا  هاگ  هک  ییاهـشزرا » ّدـض   » ربارب رد  و  هداد ، رارق  هّجوت  دروم  ار  نآ  رب  مکاح  يـالاو  ياهـشزراو 
.تسا هداد  رادشه  دوش ، یم  دادملق  هداوناخ  لیکشت  رد  شزرا » »

و هتفر ، تشاد  هّجوت  نآ  هب  يراگتـساوخ  ماگنه  هب  دـیاب  دنتـسه و  يرـسمه  هتـسیاش  هک  ینانز  تافـص  غارـس  هب  هاگ  تامیلعت  نیا 
: دیوگ یم  نینچ 

(1) َلامَْجلاَو ؛ َلاْملا  ُهَقَزَر  اِهنیِِدل  اهَجَّوََزت  اِذاَو  َِکلَذ  یِلا  َلِّکُو  اِهلاِملْوَا  اِهلامَِجل  َهَئْرَْملا  ُلُجّرلا  َجَّوََزت  اِذا 

دراذگ یماو  تورث  ییابیز و  نامه  هب  ار  وا  دـنوادخ  دـنک ؛ باختنا  شتورثو  ییابیز  رطاخ  هب  اهنت  ار  يرـسمه  يدرم ، هک  یماگنه 
.دهد یم  وا  هب  زین  ار  لامج  لام و  دنوادخ  دنک ، باختنا  شتناید  رطاخ  هب  ار  شرسمه  هاگره  و  دوش ) یم  مورحم  زیچ  همه  زا  (و 

: تسا هدمآ  نینچ  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد  و 

ربمایپ درک ، تروشم  ترضح  نآ  اب  نآ ) رب  مکاح  ياهـشزراو   ) جاودزا هرابرد  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدخ  یـصخش 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

.تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  حیحص  دنس  اب  ثیدح  نیا  ثیدح 1 ؛  هحفص 30 ، دلج 14 ، هعیّشلا ، لئاسو  - 1
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(1) َكادَی ؛ َْتبََرت  َْنیِّدلا  ِتاِذب  َْکیَلَع  ْحَْکنِا َو 

! دهد یم  شیازفا  ار  وت  تشیعم  هک  يورب  رادنیدو  نامیا  اب  يرسمه  غارس  هب  هک  تسا  وت  رب  نک و  جاودزا 

زا اهنآ  لامج  رطاخ  هب  مدرم  زا  يرایـسب  دنا و  هتفای  شرورپ  نامیا  تیبرت و  دـقاف  هدولآ و  يا  هداوناخ  رد  هک  ییابیز  نانز  زا  هاگ  و 
زا یثیدح  رد  هک  نانچ  تسا ؛ هدومرف  دیور  یم  هلبزم »  » رب هک  ییاهلگ ) و   ) اه هزبس  هب  ریبعت  دنـشوپ  یم  مشچ  یّلک  هب  ناشیاه  بیع 

تیاور رد  هک  آبیِطَخ » َماـق   » هب ریبعت   ) دـناوخ هبطخ  مدرم  ناـیم  رد  تساـخرب و  يزور  میناوخ  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 
: دومرف و  تسا ) هلاسم  نیا  هب  مدرم  زا  یعیسو  رشق  يالتبا  و  عوضوم ، ّتیّمها  رب  لیلد  هدمآ 

؛ ِنَمَّدلا َءارْضَخ  ْمُکاِّیا َو  ُساّنلا  اَهُّیَا 

! دینک زیهرپ  دیور ، یم  اه  هلبزم  رب  هک  ییابیز  ناهایگ  زا  مدرم 

 : دیسرپ یصخش 

! ادخ لوسر  يا 

؟ ِنَمَّدلا ُءارضَخ  ام  َو 

؟ تسیچ دیور  یم  اه  هلبزم  هب  هک  یهایگ 

 : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

ثیدح 2. هحفص 30 ، دلج 14 ، هعیّشلا ، لئاسو  - 1
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؛ ِءْوُّسلا ِِتْبنَم  ِیف  ُءانْسَْحلا  ُهَئْرَْملَا 

(1) هتفای ! شرورپ  يدب  هدولآ و  هداوناخ  رد  هک  تسا  ییابیز  ِنز 

زین لامجو  لام  هلأسم  زا  هک  تسا  جـیار  یهورگ  نایم  رد  هزورما  هچنآو  اجک ، رـسمه  باختنا  رب  مکاح  ياهـشزرا  زا  تشادرب  نیا 
! دنوش یتورث  بحاص  ات  دنشک  یم  ار  اهنآ  گرم  راظتنا  ینعی  اجک  دنشیدنا ، یم  وا  ناگتسب  ردپ و  لاوما  هب  هتفر و  رتارف 

ار نمادـکاپو  نامیااب  ناوج  کی  دـننک و  یم  حرطم  جاودزا  ماگنه  هب  یعامتجا  تاقبط  رظن  زا  مدرم  هک  یتاموهوم  ربارب  رد  هاـگ  و 
يداژن لیاسم  یّتح  و  دـنناد ، یمن  دوخ  رتخد  يرـسمه  قیال  تسا ، زرواـشک  اـی  هداـس  رگراـک  کـی  ـالثم  شردـپ  هک  نآ  مکح  هب 

 : دیوگ یم  دنرمش ، یم  یقالخا  لیاضف  نیا  رب  مّدقم  ار  یگلیبقو 

(2) دنربارب ! مه  اب  جاودزا  رد  همه  و  يواسم ، ناشیاهنوخ  نانمؤم 

ناملـسم رهاظ  هب  دارفا  زا  یهورگ  زاب  ناهج ، زا  یمیظع  شخب  رد  نآ  رارقتـسا  مالـسا و  روهظ  زا  دـعب  یّتح  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
دندرک یم  شهوکن  برعریغ  اب  ار  برع  جاودزا 

هحفص 5. دلج 2 ، یفاک ، عورف  - 1
هحفص 10. دلج 2 ، یفاک ، عورف  - 2
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! دنتسناد یم  بیع  اهنآ  ریغ  اب  ار  مشاه  ینب  جاودزاو 

: دومرف یثیدح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  اذل 

(1) ٍضَْعب ؛ ُءاّفُکَا  ْمُهُضَْعب  َنُونِمْؤُْملَا 

( .دزاس ادج  مه  زا  جاودزا  هلأسم  رد  اراهنآدناوت  یمن  یعامتجا  ياهرشق  فالتخا  و   ) دنرگیدکی دننامه  ربارب و  نانمؤم 

و هدرک ، هدایپ  نّیدتم  رهاظ  هب  ياهرشق  نایم  رد  یّتح  و  ینونک ، عماوج  رد  ار  یمالسا  يالاو  تامیلعت  هنوگ  نیا  ناوت  یم  رگم  یلو 
! دومن فذح  اهنآ  یگدنز  زا  دنلیاق ، نارگید  اب  دوخ  نارسپ  نارتخد و  جاودزا  یگتسیاش  يارب  هک  ار  یموهوم  ياهدنبودیق 

یم مشچ  هب  مالسلا  مهیلع  يده  هّمئا  ای  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  نومـضم  نیا  يدّدعتم ، ثیداحا  رد  هکنیا  هّجوت  بلاج 
: دنیامرف یم  هک  دروخ 

(2) ٌِریبَک ؛ ٌداسف  ِضْرالا َو  ِیف  ٌهَْنِتف  ْنُکَت  ُهُولَعْفَت  ْنِا ال  ُهوُجِّوَزَف ، هَنیِد  ُهَْقلُخ َو  َنْوَضَْرت  ْنَم  ْمُکَئاج  اِذا 

دینکن نینچ  رگا  دیریذپب ؛ ناترتخد  يرسمه  هب  ار  وا  دیآ ، يراگتساوخ  هب  دیدنسپ  یم  ار  وا  نید  قالخا و  هک  یسک  هاگره 

ثیدح 7. هحفص 49 ، دلج 14 ، هعیّشلا ، لئاسو  - 1
ثیدح 1 و 2 و 3. هحفص 51 ، دلج 14 ، هعیّشلا ، لئاسو  - 2
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! داتفا دهاوخ  نیمز  رد  یگرزب  داسف  میظع و  هنتف 

دسافم زا  يرایسب  دیاش  و  دزاس ، یم  نشور  تسا  مکاح  جاودزا  هلأسم  رب  هنیمز  نیا  رد  هک  ار  یتافارخ  كانرطخ  داعبا  رادشه ، نیا 
ثیداحا نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  هک  دشاب  نامه  قادـصم  تسا ، مکاح  يرـشب  عماوج  رب  زورما  هک  میظع 

.دنا هداد  رادشه  نآ  هب  تبسن 

الماـک موهفم  ود  زا  هدافتـسا  اـب  هداد و  رارق  هّجوت  دروم  یّلک  روط  هب  ار  جاودزا  ياـه  هنیزه  هّیزیهج و  هّیرهم و  لـیاسم  هاـگ  مالـسا 
.دنک یم  وگزاب  هنیمز  نیا  رد  ار  مزال  بلاطم  يزور ، هریت  تداعس و  ینعی  انشآ 

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد 

(1) اهِرْهَم ؛ ُءالِغ  اهُمْوُُشف  ُهَئْرَْملا  اّمَا 

! دشاب نیگنس  شرهم  هک  تسا  نآ  نز  یمدق  دب  یموش و  اّما 

: هدمآ يرگید  ثیدح  رد  و 

(2) اهِرْهَم ؛ ُهَْرثَک  اهِمْوُش  ْنِم  اهِرْهَم َو  ُهَِّلق  ِهَئْرَْملا  ِهَکََرب  ْنِم  َّنِا 

يدایز وا ، یموش  زا  و  تسوا ، رهم  یمک  رسمه ، تاکرب  زا  یکی 

هحفص 226. دلج 2 ، بیذهت ، - 1
هحفص 124. دلج 2 ، هیقفلا ،  هرضحیال  نم  - 2
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! وا رهم 

، دازون يراذگمان  دعب  و  يرادراب ، نارود  رد  ردام  هیذغت  سپـس  و  دنزرف ، هفطن  داقعنا  هلأسم  هب  ات  دبای  یم  همادا  نانچمه  هلأسم  نیا 
و دنک ، یم  لقتنم  كدوک  هب  ریش  قیرط  زا  ار  دوخ  قالخا  تاّیحور و  هک  دوش  یم  باختنا  هیاد  ناونع  هب  هک  ینز  تافص  سپـس  و 

تامیلعت رد  اه  نیا  زا  مادـک  ره  هک  دـسر  یم  دوخ  دـنزرف  تیبرت  میلعت و  ربارب  رد  رداـم  ردـپ و  هفیظو  و  مّلعم ، هلأـسم  هب  ماـجنارس 
يور اج  همه  رد  و  دوش ، یم  هدـید  یمالـسا  تاـیاور  رد  نآ  هراـبرد  یعطاـق  نشور و  تاروتـسد  و  دراد ، يا  هژیو  هاـگیاج  مالـسا 

.تسا هدشن  تلفغ  کچوک  رهاظ  هب  لیاسم  زا  یّتح  و  هتفرگ ، رارق  همانرب  هحولرس  رد  یتیبرت  لیاسم  و  هدش ، هیکت  یناسنا  ياهشزرا 

لیاسم نیا  رد  مالـسا  رظن  ّتقد  و  وسکی ، زا  دـنزرف  تیبرت  هداوناخ و  لیکـشت  جاودزا و  هب  طوبرم  لیاسم  رد  ام  ياه  يرابودـنب  یب 
!« اجک هب  ات  تسا  اجک  زا  هر  توافت  نیبب  : » هک دزادنا  یم  فورعم  عرصم  نآ  دای  هب  ار  ام  رگید ، يوس  زا  یتایح 

، دشاب فرط  ود  ياه  هداوناخ  يارب  يداش  زا  یناشوج  همـشچ  دیاب  الومعم  هک  جاودزا  مسارم  هلأسم  هک  تسا  هدیـسر  ییاج  هب  راک 
دقن زا  معا  نیگنس ، ياهرهم  راب  ریز  رد  داماد  تشپ  هک  ارچ  هدش ؛ زیگنا  مغ  راب و  تبیصم  نارود  کی  هب  لیدبت 
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نیگنـس راب  ریز  رد  سورع  هداوناخ  تشپ  و  تارهاوج ، تالّمجت و  عاونا  یـسورع و  دقع و  نشج  نکـشرمک  ياه  هنیزه  و  هیـسنو ،
دوش و یم  مخ  تسین ، مکاـح  نآ  رب  تـالایخ ، تاـموهوم و  هناروکروک و  ياهدـیلقت  یمـشچ و  مهو  مشچ  زج  يزیچ  هک  هّیزیهج 

! دننارذگ یم  نآ  تامّدقم  ای  يداش  حالطصا  هب  تاسلج  نیا  رد  ار  دوخ  رمع  تاعاس  نیرت  خلت  هاگ  فرط  ود  ناکیدزن 

هیاس رمع  رخآ  ات  هاگ  هک  یتالکشم  هچ  و  دیآ ، یمن  دوجو  هب  هک  ییاه  ینمـشدو  اهترودک  هچ  دور ، یمن  داب  رب  هک  ییاهوربآ  هچ 
! دهد یمن  خر  تسا ، هداتفا  اه  هداوناخ  رب  نآ  موش 

ياهـشزرا دوش و  ادـج  یتایح  هلأسم  نیا  رد  تافارخ  تاموهوم و  زا  دـیفم  هدـنزاس و  ياـهتّیعقاو  هک  دیـسر  دـهاوخ  ارف  يزور  اـیآ 
راب تبیصم  طلغ و  موسر  بادآ و  نیشناج  ار  مالسا  تامیلعت  ام ، ناملسم  ّتلم  دراپسب و  حیحص ، ياهشزرا  هب  ار  دوخ  ياج  بذاک 

! دنک

هار یمالـسا ، تایاور  تاـیآ و  حورـشم  یـسررب  ياـج  هب  هنیمز ، نیا  رد  مالـسا  تاـمیلعت  قمع  هب  ندیـسر  يارب  راتـشون  نیا  رد  اـم 
کی غارس  هب  هکنیا  نآ  و  تسا ، رتشیب  راکفا  ندرک  رادیب  رد  نآ  ریثأت  مینک  یم  رکف  هک  میا  هدرک  باختنا  يرگید 
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وا لماک  فارِشا  اب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  صخش  رظن  ریز  آقیقد  و  هتشادن ، ریظن  مالـسا  رد  هک  میورب  يا  هنومن  هداوناخ 
يوگلا هوسا و  ناناملسم  يارب  ات  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  مالسا ، يوناب  اب  مالسلا  هیلع  یلع  جاودزا  دنویپ  ینعی  تسا ، هدش  لیکشت 

.دشاب یشزرارپ 

يزاریش مراکم  رصان 

10/9/1368
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هنومن هداوناخ  ياهیگژیو 

 : دشاب مالسا  شخبتایح  تامیلعت  زا  يا  هدنز  ولبات  تهج  ره  زا  دناوت  یم  ریز ، تاصّخشم  نتشاد  اب  هنومن  هداوناخ  نیا 

رتخد مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  دسر ؛ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هب  هطبار ، نیرتکیدزن  اب  شیوس  ود  ره  هک  رظن  نیا  زا  . 1
مع و رسپ  مالسلا  هیلع  یلع  و  هتفای ، شرتسگ  ناهج  رد  وا  يوس  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لسن  هک  تسا  یـسک  اهنتو  وا ، دنبلد 

مرکا ربمغیپ  رمع  قیاقد  نیسپاو  ات  درک ، عولط  مالسا  غورف  رپ  باتفآ  هک  ییاهزور  نیتسخن  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نیرید  رای 
.هلآ هیلع و  هللا  یلص 

ار تّوبن  نامرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دوب  هلاس  هد  مالـسلا  هیلع  یلع  تفاـی و  دـّلوت  مالـسا  رد  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  . 2
.دندش گرزب  مالسا  بادآ  اب  دنتفای و  شرورپ  مالسا  شوغآ  رد  جوز  ود  نیا  و  دومن ، تفایرد 
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روتسد هب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  صخـش  رظن  ریز  همه  نادنزرف ، تیبرت  فافز و  مسارم  يراگتـساوخ و  لحارم  مامت  . 3
.تفرگ تروص  وا  نامرفو 

.تشاد یّلجت  نآ  رد  مالسا  يالاو  ياهشزرا  یمامت  و  دوب ، یمالسا  انعم  مامت  هب  روبزم  جاودزا  نیاربانب ،

ریـس هنومن  هداوناخ  نیا  لیکـشت  فلتخم  لحارم  رد  زیزع  ناگدـنناوخ  اب  ماگمه  هارمه و  هلأـسم ، نیا  حرط  اـب  هک  تسا  نیا  فدـه 
یمک مینک و  مکاح  ار  دوخ  نادـجو  دـعب  و  مینیبب ، نآ  رد  ار  یگداوناخ  حیحـص  یگدـنز  موهفم  مالـسا و  میلاعت  هراـصع  و  مینک ،
زورما ناناملسم  ام  تیبرت  دیوگ و  یم  هچ  یمالسا  تیبرت  میا ؟ هنوگچ  ام  و  تسا ؟ مادک  یعقاو  لیـصا و  مالـسا  مینیبب  میـشیدنیب و 

؟ تسا هنوگچ 

و حور ، دقاف  و  اوتحم ، یب  یّجح  هزور و  زامن و  و  دنا ، هدرک  تعانق  یحطس  بادآ  هلسلس  کی  هب  اهنت  مالـسا  زا  یهورگ  هنافّـسأتم 
ناشناج قمع  رد  مالسا  هکنآ  یب  دنهد ، یم  ماجنا  تحایـس ، دصق  هب  یترایزو  بلق ، روضح  زا  یهت  ییاعد  و  ّربدت ، زا  یلاخ  ینآرق 

.دشاب هدناود  هشیر 

ناناملسم زا  نیتسار ، ناناملـسم  تخانـش  يارب  یبوخ  کحم  دناوت  یم  نآ  رب  مکاح  ياهـشزرا  هداوناخ و  لیکـشت  هلأسم  یتسار  هب 
.دشاب یحطس 
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، دننک یم  يراشفاپ  ینویلیم  ياه  هّیرهم  يارب  نانچ  دوخ  نارتخد  نداد  رهوش  ماگنه  دننز ، یم  هزور  زامن و  ّجح و  زا  مد  هک  اهنامه 
هب و  هدرک ، لیدبت  بان ! صلاخ  يالط  هب  جـیار  لوپ  زا  ار  هّیرهم  غلبم  هدـنیآ ، رد  مّروت  خرن  ینیب  شیپ  يراک و  مکحم  يارب  یّتح  و 

ییوگ هک  دوش  یم  ربتـس  ناشندرگ  ياهگر  دـیآ و  یم  شوج  هب  ناشنوخ  نانچ  تارهاوج ، الط و  رادـقم  ءاهبریـش و  نییعت  ماـگنه 
نخـس شلیبموتا  هناخ و  و  شلیماف ، شردپ و  وا و  تورث  رادـقم  و  داماد ، لغـش  زا  بترم  اهنآ  هداتفا ! رطخ  هب  اهنآ  ّتیدوجوم  مامت 

.دنهد یم  تسد  زا  یگدنز  رد  ار  وا  سّدقم  تاذ  رب  لّکوت  و  هدرک ، شومارف  كاپ  ار  ادخ  دنیوگ ، یم 

يدنمراک لاس  یس  قوقح  مامت  رگا  ریگب  قوقح  ناناوج  زا  يرایـسب  هک  یلاح  رد  دننک ؛ یم  لاؤس  داماد  یکلم  هناخ  زا  تعرـس  هب 
! دوش یم  هناخ  کی  لوپ  تمحز  هب  دننک  عمج  ار  دوخ 

ثرا نازیم  تالآ و  تنیز  تالّمجت و  و  هناخ ، ياهـشرف  هب  ار  ناشمـشچ  مامت  دـنور  یم  يرتخد  غارـس  هب  هک  اـهنآ  رگید ، يوس  زا 
زین رمع  مامت  رد  اهنآ  زا  یـضعب  هاگ  هک  هّیزیهج  مانب  یلّمجت  لیاسو  تشم  کی  هّیهت  رد  اهنآ  تردق  نازیم  و  هدنیآ ، رد  وا  یلامتحا 

.دنا هتخود  دریگ ، یمن  رارق  زاین  دروم  راب  کی 
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ناهج  ناگدازآ  رورـس  فورعم  ثیدح  دای  هب  ناسنا  تسین ) هللاَءاْشنِا  و   ) دشابن تراسج  رگا  هک  تسا  اجنیا 
 : دومرف مدرم  زا  یهورگ  هرابرد  هک  دتفا  یم 

؛ ْمِِهتَنِْسلَا یَلَع  ٌقَِعل  ُنیِّدلاَو  اْینُّدلا  ُدِیبَع  ُساّنلَا 

! دنز یم  رود  اهنآ  نابز  رب  اهنت  نید  و  دنیایند ، ناگدنب  مدرم 

 : دیامرف یم  یهورگ  هرابرد  هک  میناوخ  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  زا  يرگید  ثیدح  رد  ای 

.دسر یمن  اهنآ  حور  قامعا  زغم و  هب  و  دور ! یمن  رتالاب  اهنآ  ياه  هناش  زا  ْمِِهیقاَرت ) ُزوُجَیال   ) هک یلاح  رد  دنناوخ  یم  ار  نآرق  اهنآ 
(1)

لابند هب  ار  یهلا  تازاجم  و  دراد ، یکاندرد  بقاوع  مالسا  تامیلعت  نآرق و  قیاقح  اب  دروخرب  هنوگ  نیا  هک  تشاد  هّجوت  دیاب  یلو 
 : میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  یثیدح  رد  هک  نانچ  تشاد ، دهاوخ 

.َبُْوتَی ْنَا  ّاِلا  ِهّللا ، َطَخَس  ِْهیَلَع  َبَجْوَتِْسا  اِهتَْنیِز ، اْینُّدِلل َو  ّآبُح  ََرثآ  ْوَا  آمارَح ، ِْهیَلَع  َبِرَش  َُّمث  َنآرُْقلا  َأَرَق  نَم 

( نآرق روتسد  فالخ  رب   ) سپس دناوخب و  نآرق  هک  یسک 

.نسحلا توّصلابنآرقلا  لیترت  باب 9 ، نآرقلا ، باتک  ثیدح 3 . هحفص 450 ، دلج 2 ، یفاک ، لوصا  - 1
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هبوت هک  نیا  رگم  دوب ، دـهاوخ  یهلا  مشخ  بجوتـسم  دراد  مّدـقم  نآرق  رب  ار  نآ  تنیز  ایند و  ّتبحم  ای  دروخب  ار  یمارح  بورـشم 
(1) دنک !

ناونع هب  ار  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  جاودزا  ادـخ ، تساوخ  هب  هک  تسا  نیا  فدـه  لاـحره ، هب 
ام هب  هک  میناوخب  نانآ  ّقح  هب  ار  ادخ  و  میهد ، رارق  یگداوناخ  یگدنز  يراذـگ  هیاپ  رد  قشمرـس  نیرتهب  مالـسا ، رد  هنومن  هداوناخ 

«. نیملاعلا ّبر  ای  نیمآ   » دیامرف تیانع  دنا ، هدراذگ  راگدای  هب  ام  يارب  اهنآ  هک  يا  هنسح  ياهتّنس  زا  يوریپ  قیفوت 

* * *

ثیدح 13. هحفص 180 ، دلج 92 ، راونألاراحب ، - 1
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بیجع يراگتساوخ  لوا : شخب 

هراشا
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ماگ نیتسخن 

.تسا يراگتساوخ  هداوناخ ، لیکشت  رد  ماگ  نیتسخن 

رد یلو  دوش ، یم  عورـش  داماد  هداوناخ  يوس  زا  يراگتـساوخ  رگید ، قطاـنم  زا  يرایـسب  و  مینک ، یم  یگدـنز  اـم  هک  یقطاـنم  رد 
تروص سورع  هداوناخ  هیحان  زا  يراگتـساوخ  هک  دوش  یم  هدید  رایـسب  دنه ) قطانم  زا  یـضعب  دننام   ) ناهج ياهروشک  زا  یـضعب 

لد نیگنس ، ياه  هّیزیهج  دّهعت  اب  دننک  یم  یعس  یّتح  و  دنور ، یم  وا  باختنا  داماد و  هداوناخ  غارـس  هب  هک  دنتـسه  اهنآ  دریگ ! یم 
! دنروآ تسد  هب  ار  اهنآ 

اه همانزور  قیرط  زا  رگیدکی  يراگتساوخ  هب  ود  ره  قرـش  هدز  برغ  قطانم  زا  یـضعب  رد  یّتح  یبرغ و  ياهروشک  زا  يرایـسب  رد 
يارب ار  دوخ  یگدامآ  هدرک و  ناونع  اه  همانزور  زا  یضعب  رد  ار  دوخ  تاصّخشم  رسپ  رتخد و  دنور ، یم 
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.دنراد یم  مالعا  دشاب ، هدوب  نانچو  نینچ  یتاصّخشم  طیارش و  ياراد  هک  يرسمه  اب  جاودزا 

دشاب يّدامو  يرهاظ  دصرددص  ياهشزرا  هلسلس  کی  زا  يا  هعومجم  دننک ، یم  ناونع  نیفرط  هک  یتاصّخـشم  هک  تسین  بیجع  و 
( ناشدوخ صیخـشت  هب  هّتبلا   ) لامج ییابیز و  زا  يدنم  هرهب  نازیم  مشچ و  تسوپ و  گنر  وم ، گنر  ندب ، نزو  تماق ، لوط  دـننام 

هنوگ نیا  رد  اهنت  هن  يونعم  ياهـشزرا  هک  ارچ  اتـسار ؛ نیا  رد  ییاهزیچ  یقیـسوم و  و  شزرو ، هب  هقـالع  لـیبق  زا  يرگید  لـیاسم  و 
.دنریگ یم  هّیرخس  داب  هبو  دنرمش  یم  تافارخ  ءزج  ای  شزرا  ّدض  ار  اهنآ  یهاگ  هکلب  تسین ، مکاح  عماوج 

هدامآ هک  ینارسپو  نارتخد  هعجارم  يارب  ار  يزکرم  هک  هدش  ادیپ  یبهذم  ياهرشق  نایم  رد  يراگتـساوخ  زا  يرگید  عون  یگزات  هب 
هدنورپ دنراد ، تراظن  نآ  رب  هاگآ  دهّعتم و  نئمطم و  يدارفا  هک  زکارم  نیا  رد  دـنهد ؛ یم  بیترت  دنتـسه ، ملاس  حیحـص و  جاودزا 
تروص هب  ار  اهنآ  رظن  دروم  رـسمه  يّدام  يونعم و  تاّیـصوصخ  و  هداد ، لیکـشت  ناراگتـساوخ  زا  کی  ره  يارب  يا  هنامرحم  ياه 

.دنک ادیپ  ار  دوخ  رظن  دروم  درف  دناوت  یم  یناسآ  هب  سک  ره  دشاب  دایز  دارفا  دادعت  هک  یماگنه  عبط  هبو  دننک ، یم  تبث  یّلک 
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هب راک  نیا  رگا  و  دریگ ، یم  ار  يذوفن  لـماوع  باـبان و  دارفا  هدافتـسا  ِءوس  ولج  هک  تسا  مکاـح  زکارم  هنوگ  نیا  رب  یطباوض  هّتبلا 
زا یلاخ  زین  يراگتساوخ  عون  نیا  یلو  درک ؛ دهاوخ  لح  ار  یبایرسمه  تالکشم  زا  يرایسب  دبای  شرتسگ  یفیرظ  حیحـص و  هویش 

.تسین بیع  صقن و 

زا هچ  و  رتخد ، فرط  زا  هچ  يراگتـساوخ  هلأـسم  رب  هک  ییاهـشزرا  یمالـسا  عماوج  رد  زونه  هک  درک  راـکنا  ناوت  یمن  لاـحره ، هب 
موهوم و روما  روحم  رب  یّتح  هاگ  و  يّدام ، ياهروحم  رب  دراوم  رثکا  رد  هتفرگن و  دوخ  هب  یمالسا  لکـش  تسا ، مکاح  رـسپ ، فرط 

.دنز یم  رود  بذاک  نیغورد و  یّلیخت و 

تارهاوجو و الط  و  یلامتحا ، هّیزیهج  رادقم  و  وا ، ردپ  تورث  لام و  هب  رتخد ، يراگتـساوخ  ماگنه  هب  هک  دینیب  یم  ار  یـسک  رتمک 
.دشیدنین وا  لامج  ییابیز و  هجرد 

تمیق و نارگ  هّیلقن  ياه  هلیسو  لیبموتا و  ردپ ، یعامتجا  ذوفن  یکلم ، نکسم  دمآردرپ ، لغش  هلأسم  بلغا  داماد  دروم  رد  نینچمه 
.دریگ یم  رارق  هّجوت  دروم  قرب  قرز و  رپ 

راکو لاغتـشا  ناکما  نآ  لابند  هب  هک  تسا  یکردـم  ياـه  هیاـپ  روظنم  بلغا  اـّما  تسا ، حرطم  زین  یلیـصحت  ياـه  هیاـپ  اـهزور  نیا 
! شناد لضف و  داوس و  ملع و  هن  ددرگ ، یم  حرطم 

هک يدارفا  دنتسه  زونه  هک  درک  راکنا  ناوت  یمن  لاح  نیعرد 
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یم دوخ  هدـنیآ  رـسمه  ياوقت  افـص و  يراکادـف و  راثیا و  كولـس و  نسح  قالخا و  نامیا و  تباـجن و  تّفع و  هب  زیچ  ره  زا  شیب 
نیا زورما  ناناملـسم  عامتجا  دـصرد  دـنچ  هک  درک  نییعت  ناوت  یمن  یلو  دـننک ، یم  نییعت  لـیاسم  نیا  اـب  ار  وا  شزرا  و  دنـشیدنا ،

! دننک یم  رکف  نینچ 

�

.دننک یم  صّخشم  يرایعم  هچ  اب  ار  رسمه  شزرا  مینیبب  ات  میور  یم  هنومن » هداوناخ   » غارس هب  لاح 

: میناوخ یم  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  رگید  ای  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  لوق  زا  ار  انعم  نیا  يدّدعتم  تایاور  رد 

؛(1) ِضْرالا یَلَع  ٌْوفُک  اَهل  َناک  ام  مالسلا  اهیلع  َهَمِطاِفل  مالسلا  هیلع  َنینِمْؤُْملاَرْیمَا  َقَلَخ  َهّللا  َّنَا  الَْول 

نیمز يور  مامت  رد  شا  يرـسمه  يارب  ییاتمه  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  دوب ، هدـیرفاین  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما  دـنوادخ  رگا 
! تشادن

هب برقت  اوقتو و  نامیا  يونعم ، ياهشزرا  هب  رظان  اهنت  هکلب  تسا ، يّدامو  يرهاظ  ياهشزرا  رظن  زا  هن  ییاتمه  یب  نیا  تسا  یهیدب 
.تسا یناسنا  يالاو  هداعلا و  قوف  تاماقم  راگدرورپ و 

ثیدح 6. هحفص 97 ، دلج 43 ، راونألاراحب ، - 1
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دنوادخ دّمحم ! يا  تفگ  دش و  لزان  نم  رب  لیئربج  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  زین  بلطم  نیمه 
 : دیامرف یم  هلالّجلج 

؛(1) ُهَنوُد ْنَمَف  ٌمَدآ  ِضْرالا ، ِهْجَو  یَلَع  ٌْوفُک  َِکتَْنبا  َهَمِطاِفل  َناک  اَمل  ّآِیلَع  ُْقلْخَا  َْمل  َْول 

! نارگید ات  هتفرگ  مدآ  زا  دش ، یمن  ادیپ  نیمز  يور  مامت  رد  همطاف  ترتخد  يرسمه  يارب  ییاتمه  مدیرفآ  یمن  ار  یلع  نم  رگا 

 : دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  ثیدح  نیا  ردص  رد  هکنیا ، بلاج 

يراگتـساوخ ار  وا  ام  دـنتفگ : و  دـندرک ، تمـالم  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  يراگتـساوخ  دروم  رد  ارم  شیرق  ياهتّیـصخش  زا  یهورگ 
! يدروآرد یلع  يرسمه  هب  ار  وا  و  يدومن ، مورحم  ار  ام  وت  میدرک و 

 : دومرف

هب ار  وا  درک و  عنم  ار  امـش  هک  دوب  ادـخ  نیا  مدرواینرد ، یلع  يرـسمه  هب  ار  همطاـف  نم  مدرکن و  عنم  ار  امـش  نم  دـنگوس  ادـخ  هب 
! دروآرد یلع  يرسمه 

.دومرف نایب  ار  قوف  هلمج  سپس 

ثیدح 3. هحفص 92 ، دلج 43 ، راونالاراحب ، - 1
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هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تمدخ  مالسلا  اهیلع  همطاف  يراگتساوخ  يارب  مادک ، ره  رمع  رکبوبا و  تسا  هدمآ  يرگید  ثیدح  رد 
وا داهنشیپ  اب  دمآ  ترضح  غارس  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  یماگنه  .داد  اهنآ  هب  یفنم  خساپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  و  دنتفر ، هلآ 

! تشادن راک  نیا  ياه  هنیزه  يارب  هرز  کی  زج  يزیچ  هک  یلاح  رد  دومرف ؛ تقفاوم 

هیرگ نیا  دوش ، یم  هدافتـسا  تایاور  زا  یـضعب  زا   ) درک هیرگ  دیـسر  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  مالـسا  يوناـب  هب  ربخ  نیا  هک  یماـگنه 
ار همطاف  هنیدم  نانز  زا  یعمج  هک  دوب  نیا  رطاخ  هب  یتحارانو 

زا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دندز ،) نابز  مخز  دندرک و  شنزرـس  مالـسلا  هیلع  یلع  نوچمه  یتسد  یهت  درم  اب  يرـسمه  رطاخ  هب 
هلأـسم رد  ار  یمالـسا  ياهــشزرا  هـک  درک  ناـیب  یّمهم  هـلمج  دـش ، هاـگآ  ناـیرج  زا  هـک  یماـگنه  دوـمرف ، لاؤـس  وا  هـیرگ  تـّلع 

: دومرف دزاس ، یم  نشور  جاودزا  يراگتساوخ و 

؛(1) آْملِس ْمَُهلَّوَاَو  آْملِح  ْمُهَلَْضفَا  آَْملِع َو  ْمُهَرَثْکَا  ُِکتْحَْکنَا  ْدََقل  ِهّللاَو 

هک تسا  یـسک  نیتسخن  و  تسا ، رترب  شملح  و  رتشیب ، شملع  اهنآ  همه  زا  هک  مدروآرد  وت  يرـسمه  هب  ار  یـسک  دنگوس  ادـخ  هب 
! هدروآ مالسا 
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یماگنه مالـسلا  اهیلع  همطاف  میناوخ : یم  ثیدح  نیا  رد  .تسا  هدش  حرطم  يرت  هدرتسگ  لکـش  هب  بلطم  نیا  يرگید  ثیدـح  رد 
هب هنیمز  نیا  رد  يرتنوزفا  هرهب  تساوخ  رگید  یتصرف  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  .دش  رورسم  نامداش و  دینش ، ار  الاب  نخـس  هک 

: دومرف دهد ، وا 

ُُهیْهَنَو ِفوُْرعَْملِاب ، ُهُْرمَا  َو  ِْنیَسُْحلَاَو ، ِنَسَْحلَا  ُهاْطبِس  ُُهتَجْوَز َو  ُُهتَمْکِح َو  َو  ُهُْملِع ، َو  ِِهلْوُسَِربَو ، ِهّللِاب  ُُهناْمِیا  ٍلاصِخ : ُنامَث  ٍِّیلَِعل  ُهَمِطاف ، ای 
؛(1) ِهّللِاباتِِکب ُهُؤاضَقَو  ِرَْکنُْملِانَع ،

، نیسح نسح و  شنادنزرف  و  وا ، رسمه  و  تمکح ، و  شناد ، ملع و  شربمایپو ، ادخ  هب  نامیا  دراد : تلیـضف  تشه  یلع  همطاف ! يا 
! هّللا باتک  هب  وا  يروادو  ندومن  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  و 

! دش هتسب  اهنامسآ  رد  هک  يدقع 

.دوش هدناوخ  اهنامسآ  رد  نآ  دقع  دیاب  دوش ، یم  انب  رتربو  الاو  ياهشزرا  هنوگ  نیا  هیاپ  رب  هک  یجاودزا  عطق  روط  هب 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هک  تسا  هدمآ  یتیاور  رد  اذل 

، تخاس رارقرب  يردارب  نامیپ  یلع  نم و  نایم  دنوادخ 
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نم نیـشناج  ّیـصو و  ار  وا  و  تفرگ ، نآ  رب  هاوگ  ار  نیبّرقم  هکئالمو  دومن ، جیوزت  هناگتفه  ياهنامـسآ  زارف  رب  وا  يارب  ار  مرتخدو 
(1) .داد رارق 

! یتشهب لگ  ياه  هتسد 

.دنرب یم  لگ  ياه  هتسد  يرسمه ، دیدج  نامیپ  یسورع و  ای  دقع  نشج  يارب  تسا  لومعم 

 : میناوخ یم  یثیدح  رد  هکنیا ، بلاج 

میدقت هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رضحم  هب  ار  لگ  هتـسد  دمآ ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدخ  تشهب  زا  یلگ  هتـسد  اب  لیئربج 
 : دومرف دییوب و  تفرگ و  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تشاد ،

؟ تسا تبسانم  هچ  هب  لگ  هتسد  نیا 

 : درک ضرع 

هک هتخاس  رومأم  ار  یتشهب  میـسن  دـنیارایب ، ار  تشهب  هدـش ، هداد  روتـسد  ناگتـشرف  ریغ  ناگتـشرف و  زا  معا  تشهب  نانکاس  مامت  هب 
سپـس دـنناوخرب ، ار  دـیجم  نآرق  زا  ییاه  هروس  هداد  روتـسد  نیعلاروح  هب  دـنکارپب ، تشهب  ياـضف  رد  شوخ  يوب  اـهرطع و  عاونا 

نم هک  دیشاب  هاوگ  امش  تسا ، بلاط  یبا  نب  ّیلع  يرسمه  نشج  زور  زورما  هک  هداد  رد  ادن  يدانم 
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یلع هب  تشهب ! نانکاسو  ناگتشرف  يا  هک  داد  ردادن  يدانم  سپس...مدروآرد  بلاط  یبا  نب  ّیلع  يرسمه  هب  ار  دّمحم  رتخد  همطاف 
زا دـعب  نادرم  نیرتبوبحم  هب  ار  ناـنز  نیرتـبوبحم  نم  دیـشاب  هاـگآ  متفگ ، کـیربت  اـهنآ  هب  دوخ  نم  هک  دـییوگب  کـیربت  همطاـف  و 

(1) ....مدومن جیوزت  نیلسرم  ناربمایپ و 

 : دومرف لقن  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  مالسلا  هیلع  اضّرلا  یسوم  نب  ّیلع  ماما  هک  میناوخ  یم  يرگید  ثیدح  رد  و 

؛(2) اهِْجیِوْزَِتب َّلَجوَّزع  ُهّللا  ِینَرَمَأ  ام  َدَْعب  ّاِلا  َهَمِطاف  ُتْجَّوَز  ام 

! داد روتسد  نم  هب  دنوادخ  هک  نامز  نآ  زا  دعب  رگم  مدرواینرد  مالسلا  هیلع  یلع  يرسمه  هب  ار  همطاف  نم 

 ! ایح هلاه 

رـسمه نتفای  يارب  نارتخد  نارـسپ و  هدز » برغ   » و یبرغ »  » ياـهروشک رد  هک  هدیـسر  ییاـج  هب  راـک  زورما  میتفگ  هک  روط  ناـمه 
دوخ و ندب  ياضعا  تاصّخشم  دننک ، یم  یهگآ  یتشز »  » و هدننز »  » تروص هب  دیارج  رد  دوخ  هدنیآ 
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.تسایح يابیز  ششوپ  درادن ، موهفم  اهنآ  نایم  رد  هک  يزیچ  و  دنهد ، یم  حرش  ار  نآ  تاّیئزج 

رهوگ هب  و  دـهد ، یم  رارق  یکاپ  تسادـق و  زا  ییابیز  هلاه  رد  ار  نزو  تسا  مکاح  یبهذـم  ياه  هداوناخ  رب  زونه  ایح  هک  یلاح  رد 
شزرا زا  دناشک و  یم  لاذتبا  هب  ار  نز  ایح  دوبن  هک  یتروص  رد  تسا ؛ يا  هداعلا  قوف  شزرا  ياراد  هک  دنک  یم  لیدـبت  ییاهبنارگ 

.دهاک یم  وا  ياهب  و 

، جاودزا هغیـص  يارجا  يارب  رتـخد  زا  تلاـکو  نتفرگ  ماـگنه  هب  دـقع  سلاـجم  رد  هک  تسا  لومعم  راد ، نید  رـشق  ناـیم  رد  زوـنه 
مامت هک  هلب »  » هملک کی  نتفگ  اب  مه  نآ  دیامن ، تقفاوم  نآ  اب  نز  ات  دنک  رارکت  ار  تلاکو  داهنـشیپ  هبترم  دنچ  دیاب  لیکو  صخش 

نیا هک  یماگنه  هب  و  دـیوگب ، ار  هملک  نیا  تعرـسب  سورع  هک  دوش  یم  عنام  اـیح  و  تسا ، نآ  ندینـش  رظتنم  نارـضاح  ياهـشوگ 
.دزیخ یمرب  نارضاحزا  يداشو  هلهلهویرغ  ، دچیپ یم  سلجم  ياضف  رد  ایح  همه  نآ  اب  هتخیمآ  کچوک  هژاو 

ار ود  ره  رابتعاو  شزرا  دینک و  هسیاقم  يا  همانزور  بسانمان و  ياهجاودزا  اب  ار  نآ  لاح  .دشخب  یم  شزرا  نز  هب  مرش ، ایح و  نیا 
.دییامن هسیاقم 

توکس نامه  تسین ، مزال  زین  هلب »  » ندینش ناگزیشود  دروم  رد  هک  تسا  هدمآ  یمالسا  تایاور  رد  هکنیا  بلاج 
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.تسا یفاک  دشاب ، اهنآ  تیاضر  زا  یکاح  هک  ایح  بجح و  اب  هتخیمآ  رادانعم و 

ربمایپ تمدخ  هنیدم  هّکم و  ناسانشرس  زا  يدارفا  هک  یماگنه  هدنام ، اجب  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  مالسا  گرزب  يوناب  زا  وگلا  نیا 
همطاف درک ، وگزاب  مالـسا  يوناب  يارب  ار  اهنآ  داهنـشیپ  دـندمآ و  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  شرتخد  يراگتـساوخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

.تسین یضار  اهداهنشیپ  هنوگ  نیا  زا  زگره  شلد  هت  هک  داد  ناشن  دینادرگرب و  يور  و  دیشک ، مهرد  هفایق  مالسلا  اهیلع 

هللا یلص  ربمایپ  دمآ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدخ  مالـسلا  اهیلع  ارهز  يراگتـساوخ  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  یماگنه  یلو 
.مدرگرب وت  دزن  نم  ات  شاب  اجنیمه  دومرف :  دش و  لاحشوخ  هلآ  هیلع و 

وا ياپ  زا  نیلعن  و  تفرگرب ، ردـپ  شود  زا  ابع  تساخرب ، مالـسلا  اـهیلع  ارهز  شرتخد  دـش ، لزنم  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
رد سپـس  داد ، وشتـسش  ار  شکرابم  ياهاپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تروص  رـس و  دوخ  تسد  اب  دروآ و  بآ  و  دروآ ، نوریب 

: دومرف ربمایپ  .تسشن  شربارب 

! همطاف

 : درک ضرع  مالسلا  اهیلع  مالسا  يوناب 

.َْکیََّبل َْکیََّبل 

.دییامرفب ار  ناتبلطم  هّللا ! لوسر 
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 : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

مراگدرورپ زا  نم  و  شا ، یمالـسا  هقباس  لیاضف و  و  ام ، اب  شا  يدـنواشیوخ  رظن  زا  یـسانش ، یم  یبوخب  ار  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  وت 
وت رظن  تسا ، هدمآ  يراگتساوخ  يارب  نم  دزن  نآلا  وا  دنیزگرب ، وت  يرسمه  هب  شدوخ  دزن  ار  قلخ  نیرتبوبحم  نیرتهب و  ما  هتساوخ 

؟ تسیچ

.دادن ناشن  دوخ  زا  یتیاضران  چیه  و  دنادرگنرب ، تروص  درک و  توکس  مالسلا  اهیلع  همطاف 

 : دومرف یلاحشوخ ) اب   ) ار هلمج  نیا  تساخرب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

؛(1) اهُراْرِقا اُهتوُکُس  ُرَبْکأ  ُهّللَا 

! تسا وا  رارقا  هلزنم  هب  مرتخد  توکس  ددرگ ، فیصوت  هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب  ادخ 

* * *
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هیرهم مود : شخب 

هراشا
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هّیرهم نارحب 

و دننک ، میاد  جاودزا  يدرم  نز و  رگا  هک  اجنآ  ات  تسا ، لیاق  هّیرهم  يارب  یمک  ّتیّمها  مالـسا  دنرادنپ  یم  یـضعب  هچنآ  فالخرب 
يا هّیرهم  ینز  نینچ  يارب  دـیاب  و  تسا ، حیحـص  ناـشجاودزا  دوش و  یمن  داـجیا  یلکـشم  چـیه  دـنرواین ، ناـیم  هب  هّیرهم  زا  ینخس 

(. لثملارهم  ) دش لیاق  وا  لاثما  نانز  دننامه 

هّیرهم نییعت  غارـس  هب  نانچ  یـضعب  تسا ؛ مکاح  ام  هعماج  رب  زونه  رگید ، لیاسم  زا  يرایـسب  دـننام  هلأسم ، نیا  رد  طـیرفت  طارفا و 
، نز یتّیصخش  یب  رب  لیلد  ار  هّیرهم  ندوب  مک  دوش و  یم  هصالخ  نآ  رد  نز  شزراو  راختفا  مامت  ییوگ  هک  دنور  یم  نیگنس  ياه 

.دنرادنپ یم  وا  تمظع  هناشنو  تاهابم  راختفا و  هیام  ار  نآ  يدایز  و 
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هّیرهم هب  اهنت  هن  دـننک و  شورفودـیرخ  ار  یکلم  هناخ و  دـنهاوخ  یم  ییوگ  هک  دـننز  یم  هناچ  هّیرهم  يارب  نانچ  مدرم  زا  يرایـسب 
دنک و یم  ادیپ  شهاک  نامز  تشذگ  اب  هکارچ  دنتسین ، عناق  زین  جیار » لوپ   » عون زا  يدقن  ياه  هّیرهم  هب  هکلب  هّمذ ، رد  هیـسن و  ياه 

.دوش یم  هتساک  نآ  شزرا 

.دشاب نآ  دننام  و  گنادشش » كالما   » و الط » ياه  هّکس   » آمتح دیاب 

؛ دـنناد یم  انعم  یب  ار  نآ  و  دـنفلاخم ، هّیرهم  اب  یّلک  روطب  دـنرادن ) هّیرهم  هک  اهییاپورا  دـیلقت  هب   ) یـضعب ریخا ، هورگ  نیا  ربارب  رد 
.دنربخ یبو  لفاغ  نآ  زا  هورگ  نیا  هک  دراد  ییاه  هفسلف  هّیرهم  هک  یلاحرد 

: درک هصالخ  ناوت  یم  دروم  دنچ  رد  ار  هیرهم  هفسلف 

هناشن و  ّتبحم ، لیلد  هک  رهوش  يوس  زا  تسا  يا  هیدـه  عقاو  رد  و  تسا ، نز  يالاو  ماقم  هب  تبـسن  مارتحا  مارکا و  عون  کی  هّیرهم 
.تسا ییوشانز  نامیپ  ندوب  يّدج 

، دـنوش یم  تالکـشم  راتفرگ  هّیزیهج  نیا  هّیهت  رد  بلغا  درب و  یم  رهوش  هناخ  هب  يا  هّیزیهج  دوخ  اب  نز  هک  تسا  لومعم  اـج  همه 
یگدـنز هب  تبـسن  ّتیلوئـسم  لوبق  يراداـفو و  زا  تسا  يا  هناـشن  هّیزیهج و  هّیهت  يارب  رهوش  يوس  زا  تسا  یکمک  يدـقن » هّیرهم  »

.هدنیآ
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قالط دوخ  رهوش  زا  هک  ینانز  میناد  یم  اریز  دنک ، ناربج  ییادـج  تروص  رد  ار  نز  يداصتقا  تراسخ  يّدـح  ات  دـناوت  یم  هّیرهم 
.اهنآ نادرم  ات  دنراد  دّدجم  جاودزا  يارب  يرتمک  سناش  دنریگ  یم 

يزرمو ّدح  هجو  چیه  هب  مالـسا  سّدـقم  عراش  لیلد  نیمه  هب  دـیاش  و  قالط ، ربارب  رد  تسا  يا  هدـنرادزاب  لماع  يدـقن  ریغ  هّیرهم 
ياه هّیرهم  اـت  هتفرگ ، نآرق » میلعت   » دـننام دراد  يونعم  هبنج  اـهنت  هک  يروما  زا  هدـشن ، لـیاق  یّـصاخ  عون  هدرکن و  نییعت  نآ  يارب 

.توافتم صاخشا  دنا و  فلتخم  طیارش  هک  ارچ  دوش ، یم  لماش  ار  يّدام  ناوارف 

 : دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  هکنانچ  تسا ؛ هدش  هّیرهم  ندرک  کبس  يارب  دّکؤم  هیصوت  مالسا  رد  لاح  نیع  رد 

؛(1) ًهَوادَع َنوُکَتَف  ِءاسِّنلا  ِروُهُِمب  اُولاُغت  ال 

.دوش یم  يزوت  هنیک  توادع و  ببس  هک  ارچ  دینکن ، نیگنس  نارگ و  ار  نانز  ياه  هّیرهم 

 : دنک یم  لقن  نینچ  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  يا  هلسرم  تیاور  رد  قودص  خیش  موحرم 

ُهَْرثَک اهِموُش  ْنِمَو  اهِرْهَم  ُهَِّلق  ِهأرَْملا  ِهَکََرب  ْنِم 

ثیدح 12. هحفص 11 ، دلج 15 ، هعیّشلا ، لئاسو  - 1
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؛(1) اهِرْهَم

.تسا وا  رهم  يدایز  وا ، ینومیمانو  موش  زا  دشاب و  مک  شرهم  هک  تسا  نیا  نز  تاکرب  زا 

 : دریگ یم  همشچرس  لماع  هس  زا  بلغا  ام  رصع  رد  نیگنس  ياه  هّیرهم 

ّتیصخش شیوخ  رادنپ  هب  دنهاوخ  یم  قیرط  نیا  زا  يدارفا  هک  تسا  لیاسم  هنوگ  نیا  رد  هقباسم  اه و  یمـشچ  مه  مشچ و  زا  هاگ 
.دنیامن بسک  شیوخ  نادنزرف  ای  دوخ  يارب  يرتالاو 

هک اجنآ  زا  و  تسا ، نآ  هب  ندیـسر  يارب  یهورگ  ياهـشالت  مامت  آساسا  هک  تسا  يّداـم  ياهـشزرا  يرگیّداـم و  حور  هبلغ  زا  هاـگ 
.دنهد یم  حیجرت  ار  نآ  دراد ، هارمه  ار  يرتشیب  دمآرد  تّدمزارد  ای  تّدم  هاتوک  رد  دایز  هّیرهم 

هک دـنراد  میب  نیا  زا  اریز  دریگ ، یم  همـشچرس  اهنآ  ياـه  هداوناـخ  اـی  رـسمه  ود  ناـیم  لـباقتم  داـمتعا  مدـع  زا  یهاـگ  هرخـالاب  و 
ضرف رد  اـی  و  ددرگ ، ییادـج  هار  رـس  رب  یعناـم  نیگنـس  هّیرهم  نـیا  دـنهاوخ  یم  و  دـنکن ، ادـیپ  ماود  ود ، نآ  كرتـشم  یناگدـنز 

.دیامن نآ  زا  یشان  تالکشم  رد  نز  هب  یکمک  ییادج ،

ثیدح 8. هحفص 10 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
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، جاودزا هلیـسو  هب  دـنهاوخن  و  دـشابن ، نایم  رد  اـهتباقر  اـه و  یمـشچ  مهو  مشچ  دورب ، نیب  زا  قوف  لـماع  هس  رگا  هک  تسا  نشور 
ياهرهم هنوگ  نیا  لابند  هب  هک  درادـن  یلیلد  دنـشاب ، راودـیما  اوقت  نامیا و  هیاـس  رد  هدـنیآ  كرتشم  یگدـنز  هب  و  دـننک ، تراـجت 

.دنورب نکشرمک 

« مالسا يوناب   » رهم

ادـیپ ار  یتخبـشوخ  اب  مأوت  یگدـنز  مسر  هار و  شتیادـه  وترپ  رد  میریگب و  وگلا  نآ  زا  ات  میورب  هنومن » هداوناـخ   » غارـس هب  نونکا 
.میسانش زاب  یمالسا  ریغ  زا  ار  یمالسا  هّیرهم  و  مینک ،

یهرز لوپ  زا  وا  تایرطع  هّیزیهج و  ياه  هنیزه  مالـسلا و  اهیلع  ارهز  همطاف  مالـسا ، يوناب  هّیرهم  ماـمت  هک  تسا  هدـمآ  ثیدـح  رد 
.دوب هدیرخ  گنج  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  هک  دش  نیمأت 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

، متخیر هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  كرابم  ناماد  رد  ار  نآ  لوپ  متخورف و  ار  هرز  دیوگ  یم  مالسلا  هیلع  یلع  شورفب ، ار  دوخ  هرز 
 : دومرف داد و  لالب  هب  تفرگ و  ار  نآ  زا  یتشمو  درک  تسد  مهد ، ربخ  نم  ای  و  تسا ، رادقم  هچ  دنک  لاؤس  نم  زا  هک  نآ  یب 

.رخب شوخ  يوب  رطع و  همطاف  يارب  نیا  اب 

داد باحصا  زا  یعمج  هب  رگید  تشم  کی  درک و  تسد  زاب 
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(1) .دینک هّیهت  لزنم  هیثاثا  سابل و  زا  دراد ، زاین  هچنآ  همطاف  يارب  دومرفو 

(2) ....دوب نهآ  زا  یهرز  مالسلا ، اهیلع  همطاف  هّیرهم  قادص و  هک  تسا  هدمآ  يرگید  ثیدح  رد 

هب مالسلا  هیلع  یلع  اب  جیوزت  ماگنه  هب  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  شرتخد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  یثیدح  رد  یلو 
.دومن رهم  مهرد  داتشه  دصراهچ و 

(3) .تسا هدمآ  مهرد  دصناپ  یثیدح  رد  و 

مالـسا يوناـب  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  دـمآ  ناـیم  هب  هّیرهم  نیا  یمک  زا  نخـس  هک  یماـگنه  هدـمآ ، يرگید  ثیدـح  رد 
: دومرف

نامـسآ و هک  ینامز  ات  ایند  مامت  مجنپ  کـی  ار  وت  رهم  و  هدومرف ، جـیوزت  یلع  هب  ار  وت  ادـخ  هکلب  مدرکن ، جـیوزت  یلع  هب  ار  وت  نم 
(4) (. ُضْرالاو ُتاومَّسلا  ِتَمادام  اْینُّدلا  َسْمُخ  ِكَرْهَم  َلَعَج  َو  ! ) تسا هداد  رارق  تساپرب ، نیمز 

رد هک  یثیدح  رد  یّتح  داد ؛ ناشن  دوخ  زا  مالسلا  اهیلع  ارهز  هک  تسا  یتشذگ  نآ  شاداپ  یهلا  يونعم و  میظع  هّیرهم  نیا 

هحفص 94. دلج 43 ، راونالاراحب ، - 1
 . هحفص 104 دلج 43 ، راونالاراحب ، - 2

هحفص 122. ج 43 ، راونالاراحب ، - 3

هحفص 144. ج 43 ، راونالاراحب ، - 4
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: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  میناوخ  یم  تسا  هدمآ  راونالا » حابصم  »

؛(1) آمارَح اْهیَلَع  یشَم  ََکل  آضِْغبُم  اْهیَلَع  یشَم  ْنَمَف  َضْرالا  اَهَقادَص  َلَعَج  َهَمِطاف َو  َکَجَّوَز  َّلَجَوَّزَع  َهّللا  َّنِا 

وت نمـشد  هک  یلاح  رد  دور  هار  نآ  يور  رب  هک  یـسک  داد ، رارق  نیمز  مامت  ار  وا  رهم  و  دروآرد ، وت  يرـسمه  هب  ار  همطاف  دنوادخ 
(! داب شمارح  تسا  نآ  رب  هچنآ  نیمز و  زا  هدافتسا  و   ) تسا هتشادرب  مارح  هب  مدق  دشاب ،

اذـل و  داماد ؛ تورث  هب  تبـسن  سورع  ماوقا  نینچمه  دنـساّسح ، واکجنک و  سورع  هداوناخ  لاوما  هب  تبـسن  داماد  ناکیدزن  ـالومعم 
هّوقلاـب اـی  دوجوم  ياـهتورث  زا  وجتـسج  نیفرط ، یقـالخا  لـیاضف  یناـسنا و  تـالامکو  يونعم  ياهـشزرا  رد  قیقحت  ياـج  هب  بلغا 

.دنشک یم  مه  خر  هب  ار  نآ  و  دننک ، یم  رگیدکی 

رـسپ رـسپو  هراک ، هچ  شیومع  رـسپ  تسا و  هراک  هچ  شردـپ  هک  دـنیوگ  یم  نخـس  داماد  سورع و  ناگتـسب  ياـهماقم  تسپ و  زا 
! دراد یماقم  تسپ و  هچ  شا  ییاد  هون  ای  شیومع 

 . هحفص 145 دلج 43 ، راونالاراحب ، - 1
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اهیلع همطاف  يراگتـساوخ  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رـضحم  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  یماـگنه  میناوخ  یم  ثیدـح  رد  یلو 
 : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دمآ ، مالسلا 

؟ داد یهاوخ  رارق  هّیرهم  قادص و  زیچ  هچ 

 : درک ضرع 

(. ما ییاراد  مامت  ینعی   ) منک یم  يرایبآ  نآ  اب  هک  ار  يرتش  هرز و  بسا و  ریشمش و 

 : دومرف

! درادن یعنام  تهرز  اما  ینک ، داهج  نمشد  اب  یناوت  یمن  نآ  نودب  تسا و  وت  زاین  دروم  بسا »  » و ریشمش »  » و رتش » »

...تخیر هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ناماد  رد  ار  نآ  لوپ  تخورف و  ار  هرز  تفر و  مالسلا  هیلع  یلع  هک  دوب  اجنیا 

* * *
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هیزیهج موس : شخب 

هراشا
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هّیزیهج جنرغب  هلأسم 

.دنک یم  كرد  ار  هّیزیهج  هفسلف  یسک  ره 

هنرگو دنـشاب ، اراد  ار  یلخاد  یگدـنز  لیاسو  ّلقاّدـح  دـیاب  دـننک  زاغآ  ار  يدـیدج  كرتشم  یگدـنز  دـنهاوخ  یم  هک  رـسمه  ود 
.درب یم  نیب  زا  ار  نیجوز  لالقتسا  مه  و  تساهنآ ، یتحاران  هیام  مه  عوضوم  نیا  هک  دندرگ  ردام  ردپ و  رابرس  دنروبجم 

هنیزه داماد  لباقم ، رد  و  دتـسرف ، یم  داماد  هناخ  هب  وا  هارمه  ار  یگدنز  هّیلّوا  مزاول  سورع ، ناگتـسب  هک  تسا  لومعم  اج  همه  اذـل 
يراکمه و نیا  ابو  ددرگ ، یم  اریذپ  يدقن ) هّیرهم  نتخادرپ  قیرط  زا   ) ار هّیزیهج  ياه  هنیزه  زا  یشخب  یّتح  و  یسورع ، رگید  ياه 

.دوش یم  لح  تالکشم  يرایمه 

ياج زا  ار  یگدنز  هک  تسا  نآ  رسمه  ود  تحلصم  حالص و  هک  دننک  یم  شومارف  ار  تقیقح  نیا  مدرم  رتشیب  یلو 
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رتناسآ یگدنز  نینچ  راب  ندیشک  هک  ارچ  دنهد ؛ ماجنا  جیردت  هب  ار  راک  نیا  دنهد ، هعسوت  دنهاوخ  یم  رگا  دننک و  عورش  يا  هداس 
ریز رد  یقـالخا  يـالاو  ياهـشزرا  و  دـنز ، یم  جوم  يا  هداـس  یگدـنز  نینچ  رد  ّتیونعم  افـص و  یتـسود و  ّتبحم و  حورو  تسا ،

.دوش یمن  نفد  نیگنس  هّیزیهج  ياهراوآ 

هلأسم نیا  رد  تاموهوم  تافارخ و  اهیتسرپ و  لّمجت  اه ، یمـشچ  مه  مشچو  اهتباقر  هنوگچ  هک  میتسه  نآ  دهاش  هعماج  رد  ام  یلو 
، بش ماـش  و  زور ، كاروخ  زا  یّتح  تسا ، هّیزیهج  هّیهت  رتخد  رداـم  ردـپ و  ّمغو  ّمَه  زارد ، ناـیلاس  زا  هاـگ  تسا ! هدرک  ذوفن  هداـس 

دنلبرس ار  ناشرتخد  دوخ  رادنپ  هب  و  هدرک ، ظفح  ار  دوخ  يوربآ  حالطصا  هب  و  دننک ، هّیهت  ار  نیگنـس  هّیزیهج  کی  ات  دنهاکب ، دیاب 
! دنزاس

هب ادصورس  ایند  کی  اب  هّیزیهج  نالماح  هلفاق  راد  هدنخ  هرخـسم و  شیامن  کی  یط  هّیزیهج ، نداتـسرف  ماگنه  طاقن  زا  يرایـسب  رد 
نالف هک  دنوش  ربخ  اب  رهـش  همه  یهاگ  و  لحم ، مامت  هکلب  ناگیاسمه ، اهنت  هن  هک  دننک  یم  اپرب  یلاجنج  راج و  نانچ  دتفا ، یم  هار 

! تسا اهنآ  تاهابم  رخف و  هیام  نیا  و  تسا ، هداتسرف  داماد  هناخ  هب  دوخ  رتخد  يارب  ار  هّیزیهج  رادقم  نالف  سک 

راک هّیزیهج  لمح  هلفاق  هک  یماگنه  قطانم  زا  یضعب  رد 
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، دـنروآ یمرد  ییاشامت  ياه  هزوم  تروص  هب  و  دـننیچ ، یم  مه  رانک  رد  يدّدـعتم  ياهقاطا  ای  قاطا  رد  ار  اهنآ  درک ، ماـمت  ار  دوخ 
! دنیایب هزوم  نیا  ياشامت  هب  هک  دننک  یم  توعد  ناتسود  لیماف و  زاو 

! يدنسپان مسر  تشز و  موش و  تداع  هچ 

، دنیشن یم  وا  ناکیدزن  سورع و  هرهچ  رب  يراسمرش  قرع  دشاب ، نییاپ  حطـس  رد  ّتیمک  ّتیفیک و  رظن  زا  هّیزیهج  رگا  تسا  یهیدب 
ناشکرابم هّللاءاشنا  دیوگ :  یم  دنخـشین  اب  هدرک و  كزان  مشچ  تشپ  يرگید  دیوگ ، یم  زنط  یکی  دوش ، یم  عورـش  اهوگموگب  و 

! دنرادب تسود  ار  رگیدکی  هک  تسا  نآ  مهم  تسین  مهم  اهنیا  دیوگ :  یم  مّحرت  يور  زا  يرگید  دشاب !

يارب هک  ار  یتامحز  و  هتخادرپ ، نآ  ياهتمسق  زا  کی  ره  هّیهت  هرابرد  يا  هدرتسگ  حرش  هب  هتخادنا ، بغبغ  هب  داب  دشاب ، دایز  رگا  و 
یم دنا ، هدیشک  درف  هب  رصحنم  لّوا و  هجرد  ياههاگشورف  زا  هیروس ، ترایزو  هّکم  رفـس  زا  فازگ ، ياهتمیق  هب  اهرازاب  زا  نآ  هّیهت 

.دنزادرپ

هچ نارگید  يارب  نآ  شیاـمن  هدـش ، هّیهت  داـماد  سورع و  یـصوصخ  یگدـنز  يارب  هّیزیهج  رگا  دـسرپب  دارفا  نیا  زا  تسین  یـسک 
! تسیچ انعم  یب  کحضم و  شیامن  نیا  زا  فده  دراد ! ییانعم 
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! مینک یم  اشامت  يارب  توعد  ار  نارگید  میرخ  یم  دوخ  هناخ  يارب  یلیاسو  تقو  ره  ام  رگم 

سورع و هّیحور  رد  نآ  ِءوس  موش و  راثآ  دنام و  یم  یقاب  لیماف  نایم  رد  اهلاس  نآ ، هب  طوبرم  ياه  هلگ  اهوگموگب و  هاگ  هنافسأتم 
.دزاس یم  خلت  اهنآ  ماک  رد  ار  یگدنز  نیریش  دْهَش  داماد ،

ياه هقباسم  هن  تسا ، یماکداش  یتخبـشوخ و  اب  مأوت  دنموربآ و  هداس و  یگدنز  کی  زاغآ  هّیزیهج ، هفـسلف  میناد  یم  هک  یلاح  رد 
.روآ مرش  هرخسم و  ياهشیامن  تشز و 

، دنجنس یم  مه  اب  ار  رتخد  نآ  رتخد و  نیا  هّیزیهج  دوش و  یم  عورش  اه  هسیاقم  تعرـس  هب  یـسلجم  نانچ  رد  هک ، نیا  رتدب  همه  زا 
، دراد لابند  هب  ار  يرگید  دسافم  و  دزورفا ، یم  نارـضاح  زا  یهورگ  لد  رد  ار  توادع  دـسح و  هنیک و  شتآ  هسیاقم  نیا  هجیتن  رد 

.دوش یم  ببس  ار  يرگید  دب  ياهراک  راوریجنز  دب ، ِراک  هشیمه  هکارچ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یمارگ  رتخد  هّیزیهج 

یلـص مرکا  ربمایپ  زا  دعب  خیرات  نادرم  نیرت  هدیزگرب  اب  ناهج  نانز  نیرترب  جاودزا  هّیزیهج  میورب و  هنومن » هداوناخ   » غارـس هب  لاح 
.میریگب ماهلا  نآ  زا  میهد و  رارق  هّجوت  دروم  ار  هلآ  هیلع و  هللا 
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نامرف هب  هک  دوب  یهرز  لوپ  اهنت  جاودزا  مسارم  يارب  مالـسلا  هیلع  نایقّتم  يالوم  هیامرـس  ماـمت  هک  میدـناوخ  هتـشذگ  ياـهثحب  رد 
.دش هّیهت  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هّیزیهج »  » و سابل »  » و تایرطع »  » نآ زا  تخورف و  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

ًابیرقت مهرد »  » هک نیا  هب  هّجوت  اب  (1) و  دوب مهرد  ای 500  رگید 480  تایاور  هب  و  مهرد ، یس  یتیاور ، هب  هرز  نیا  تمیق 

ناوت یم  یناسآ  هب  دـندرک ، هیهت  هّیزیهج  ناونع  هب  هک  ار  یلیاسو  مامت  ياهب  هرز و  تمیق  عومجم  تسا ، كوکـسم  هرقن  لاقثم  مین 
.دومن هبساحم 

دح هچ  اـت  هک  دـیآ  یمرب  یبوخب  نآ  زا  و  دـش ، فرـصم  هّیزیهج  يارب  هرز  تمیق  موس  کـی  اـهنت  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یتـیاور  زا 
.تسا هدوب  تافیرشت  هنوگرهزارودو  شیالآ  یبو  هداس  ّتیرشب  ناهج  تخبشوخ  جوز  ود  نیا  دیدج  یگدنز  لیاسو 

هک دـنا  هدرک  تبث  دوخ  ياه  خـیرات  رد  ناخّروم  زین  ار  نآ  مـالقا  زیر  حالطـصا  هب  مالـسلا و  اـهیلع  مالـسا  يوناـب  هّیزیهج  تروص 
شا هدننک  هریخوریظن  یب  هوکشو  تمظع  هک  ، دزاس یمور  هبور  بیجع  یگتسراو  دهز و  افص و  زا  یَملاع  اب  ار  ناسنا  نآ ، هعلاطم 

هقـالع زا  یـضعب  یلو  هدوب ، مهرد  نامهنآ 30  یعقاو  تمیق  تسا  نکمم  دـیوگ : یم  راونـالاراحب »  » رد یـسلجم  هماـّلع  موحرم  - 1
.دنشابهدیرخ يرتدایز  غلبم  هب  ار  نآ  نادنم ،
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.دراد یماو  نآ  ربارب  رد  عوضخ  هب  ار  يا  هدازآ  ناسنا  ره 

هّیهت هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رتخد  هناـگی  يارب  رـصتخم  هجو  نآ  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ناراـی  هک  يا  هّیزیهج  تروص 
 : دوب بیترت  نیا  هب  دندرک 

.دوب مشپ  نآ  لخاد  هک  يرصم  شرف  کی  - 

.یمرچ هرفس  کی  - 

.دوب امرخ  تخرد  فیل  نآ  لخاد  هک  یمرچ  ياکّتم  کی  - 

.يربیخ يابع  کی  - 

.بآ کشم  کی  - 

.هزوک دنچ  - 

.نیلافس هساک  فرظ و  دنچ  - 

(. هرهطم  ) یشک بآ  بآ و  يارب  فرظ  کی  - 

.یمشپ كزان  هدرپ  کی  - 

(1) .تیاور قبط  مالسلا  اهیلع  ارهز  هّیزیهج  هعومجم  دوب  نیا 

دنلب نامسآ  يوس  هب  رس  سپـس  تسیرگ ، درک و  نآ  هب  یهاگن  دندروآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  ار  قوف  لیاسو  هک  یماگنه 
 : تفگ درک و  یبیجع  ياعدو  درک 

؛(2) ُفَزَْخلا ُمِِهتَِینآ  ُّلُج  ٍمْوَِقل  ْكِراب  َّمُهّللَا 

كرابم تسا ، نیلافس  اهنآ  فورظ  بلاغ  هک  یموق  هب  ادنوادخ 

هحفص 130. دلج 43 ، راونالاراحب ، - 1

هحفص 130. دلج 43 ، راونالاراحب ، - 2
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! نادرگ

هب يرایـسب  ياهزیچ  دومرف ، نآ  لاـبند  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  ییاـعد  و  یخیراـت ، بیجع و  هّیزیهج  نیا  مـالقا  رد  ّتقد 
اه نرق  مامت  رد  مالـسا  نادنزرف  هب  هک  یماهلا  مایپ و  و  تسا ، هتفهن  هداس  هّیزیهج  نیا  رد  هک  یهوکـش  تمظع و  .دزومآ  یم  ناسنا 

.تسا فیصوت  لباقریغ  دهد ، یم 

و دراذگب ، راگدای  هب  اهلـسن  مامت  يارب  راصعا و  مامت  يارب  یگرزب  سرد  دـهاوخ  یم  راک  نیا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 
همانرب نداتفا  ریخأت  هب  و  جاودزا ، راک  یتخـس  هیام  هک  يّدام  نکـشرمک  ياهتباقر  یتسرپ و  لّمجت  روحم  رب  مالـسا  هک  دـهد  ناـشن 

یگدازآ و یگتسراو و  و  یگداس ، تلوهس و  رب  اج  همه  راک ، هیاپ  ساسا و  .تسین  ددرگ ، یم  نیملسم  عامتجا  یگدولآو  ناناوج ،
.تسا راوتسا  ّتیمیمص  افص و 

هکلب دوب ، فّلکت  یب  هداس و  زورما  سایقم  رد  اهنت  هن  داد  ناشن  قشمرـس  هنومن و  ناونع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هچنآ 
رد یلهاج » ياهـشزرا   » تابوسر زونه  هک  رـصع  نآ  ناتـسرپایند  هک  اجنآ  ات  دـش ، یم  یّقلت  هداـس  رایـسب  زین  ناـمز  نآ  عاـمتجا  رد 
زا ار  تمظع  نآ  اب  یباوج  و  دـندرک ، شنزرـس  شرهوش  هداس  یگدـنز  نیا  رب  ار  زیزع  يارهز  دوب ، ناشکیرات  ناج  حور و  قاـمعا 

.میدرک رکذ  البق  هک  دندینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 
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مه رمع  لوط  مامت  رد  اهنآ  زا  يرایـسب  هاگ  هک  هّیزیهج  یلّمجت  لیاسو  ملق  هب  ملق  يور  اهنت  هن  هک  اهنآ  هب  تسا  يرادشه  همه  اهنیا 
راگن شقنو و  گنر  یجراخ و  ای  یلخاد  فلتخم  ياهکرام  يور  یّتح  هکلب  دنراد ، رارصا  دریگ ، یمن  رارق  هدافتـسا  دروم  راب  کی 

! اهنآ همه  هب  تسا  يرادشه  يرآ  دنهد ؛ یم  ناشن  ساوسو  اب  هتخیمآ  تیساّسح  زین  اهنآ 

میتفگ هچنآ  زا  رتشزرا  اب  رتهب و  رایـسب  یلیاسو  تسناوت  یم  تشاد ، نامز  نآ  رد  هک  یتاناکما  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
مالـسلا هیلع  یلع  شا  یگـشیمه  روای  رای و  اهنت  و  هجیدـخ ، شبوبحم  رـسمه  راگدای  اهنت  مالـسلا و  اهیلع  ارهز  شرتخد  اـهنت  يارب 

شزرا ٌهَنَـسَح ) ٌهَوُْسا  ِهّللا  ِلوُسَر  یف  ْمَُکل  َناک  ْدََقل  : ) نادیواج روتـسد  درک  یم  رگا  هک  درکن ، ار  راک  نیا  دمع  هب  یلو  دزاس ، مهارف 
.داد یم  تسد  زا  ار  دوخ 

یب نیا  مسا  هاگ  و  دنرذگ ، یم  یگداسب  نآ  رانک  زا  لایخ  یب  و  دنونـش ، یم  ار  نانخـس  نیا  ناناملـسم ، زا  یهورگ  هک ، نیا  بلاج 
! تسا نآ  ورگ  رد  اهنآ  ّتیثیح  وربآ و  هک  یترورض  دنراذگ ، یم  نامز  رصع و  ياهترورض  ار  ییانتعا 

: هک یگدنز  هنحص  رد  اهرادنپ  اهلایخ و  همه  دننام  تسین ، شیب  یمّهوت » و« لایخ »  » ای هناهب » ، » نآ ندوب  ترورض  هک  یلاح  رد 
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ناشگنج ناشحلص و  یلایخ  زا 

ناشگنن ناشمان و  یلایخ  زو 

ترـضح یمهرد  دـصناپ  هّیرهم  ینویلیم ، دـنچ  نیگنـس  ياه  هّیرهم  رانک  رد  كّربت  نّمیت و  يارب  هاـگ  هک ، نیا  رتکحـضم  همه  زا  و 
سانجا رانک  رد  راوگرزب  نآ  هب  یّسأت  يارب  ار  ترضح  نآ  هّیزیهج  ياهملق  زا  یضعب  ای  دننک ! یم  همیمض  زین  ار  مالـسلا  اهیلع  ارهز 

.دنهد یم  رارق  دوخ  تمیقنارگ  قرب و  قرز و  رپ  لیاسو  سکول و 

عمج نآ  رد  زور ، دـم  یتّنـس و  و  یجراخ ، یلخاد و  نیگنر  ياهاذـغ  عاونا  هک  يا  هرفـس  راـنک  رد  هک  دـنام  یم  نآ  هب  تسرد  نیا 
تسا و مالسلا  هیلع  یلع  ناهج ، ناگدازآ  ياوشیپ  نایقّتم و  يالوم  كاروخ  نیا  هک  میهد  رارق  مه  کمن  وج و  نان  يرادقم  تسا ،

! تسا روآ  مرش  یحطس و  راک  نیا  ردقچ  میتسه ! وا  بتکم  ناوریپ  نایعیش و  ام 

یفارخ طلغ و  موسر  بادآ و  اهدیلقت و  راوآ  ریز  زا  بّصعتم  تسرپ  لّمجت  ناردام  ناردپ و  زا  يرایـسب  ندروآ  نوریب  مدـقتعم  نم 
بادآ و ندیبوک  مهردو  ینکـش ، ّتنـس  يارب  دنراد  يرت  شیالآ  یب  حور  هک  نارـسپو  نارتخد  زا  معا  ناناوج ، .تسین  یناسآ  راک 

نیا تسد  هچیزاب  ناشتشونرس  دنهدن  هزاجا  دنزیخاپب و  دیاب  اهنآ  دنرت ، هدامآ  طلغ  موسر 
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موسر نیا  شتآ  رد  ناشنارـسمه  ّتیمیمـص  افـص و  و  دوش ، اهرتگرزب  رگناریو  ياه  یمـشچمه  مشچ و  اهتباقر و  و  تشز ، ياهتّنس 
.دزوسب یقطنم  ریغ  طلغ و 

و دنهن ، یم  جک  لّوا  زا  ار  اهنآ  یگدنز  يانبریز  لّوا  گنـس  هک  ار  ینارامعم  ياهتـسد  و  دنوش ، دوخ  تشونرـس  رب  مکاح  دیاب  اهنآ 
ياه هّیرهم  رادـفرط  دـنیامن  تباث  لمع  فرح و  رد  و  دـننک ، هاتوک  یتاـیح  هلأـسم  نیا  زا  دور ، یم  جـک  راّود  دـبنگ  اـت  نآ  زا  دـعب 

.دنتسه مالسا  يافص  ّتیمیمص و  اب  هتخیمآ  فّلکت و  یب  جاودزا  مسارم  و  هداس ، ياه  هّیزیهج  لوقعم ،

.دنشاب یم  مالسلا  هیلع  یضترم  ّیلع  نانمؤمریما  هار  صلخم  ناورهر  دننک  تباث  دیاب  ناوج  نارسپ 

یم وگلا  ّتیرـشب  ناهج  رد  نز  تیـصخش  نیرتگرزب  مالـسلا  اهیلع  هّیـضرم  يارهز  یگدـنز  زا  دـننک  تباث  دـیاب  زین  ناوج  نارتخد 
نیا ریثأت  هب  نم  و  دـننک ؛ یمن  یهّجوت  یهاوخریخ ، ساـبل  رد  ياـه  ینمـشد  هب  و  هدرپسن ، لد  نآ  نیا و  ياـه  هسوسو  هب  و  دـنریگ ،

.مراودیما رایسب  ناناوج  رد  نانخس 

* * *
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دقع هبطخ  مراهچ : شخب 

هراشا
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دقع هبطخ  مسارم 

بـش مسارم  اب  هسیاقم  رد  یلو  دـشاب ، یم  ناـهانگ  عاونا  اـب  هتخیمآ  هاـگ  و  تسا ، هارمه  يداـیز  تافیرـشت  اـب  بلغا  زین  مسارم  نیا 
.تسا رت  هداس  یسورع ) نشج   ) فافز

رب لمتـشم  هک  يا  هبطخ  ندناوخ  دننام  تسا ، یمالـسا  ّتنـس  کی  زا  يوریپ  ای  هک  دوش  یم  هدـید  یبلاج  ياهتمـسق  مسارم  نیا  رد 
هفیظو تسا و  نآ  رب  مکاـح  ياهـشزرا  ناـناوج و  يارب  جاودزا  تـّیّمها  هراـبرد  مالـسلا  مـهیلع  نیموـصعم  تاـیاور  نآرق و  تاـیآ 
هداّجـس رب  سورع  نتـسشن  دـننام  تسا ، هنـسح  ّتنـس  کـی  زا  ّتیعبت  اـی  دزاـس ؛ یم  نشور  یتاـیح  رما  نیا  ربارب  رد  ار  نـالاسگرزب 

یکاپو و افـص  لبمـس  هک  نادعمـش  هنییآ و  ربارب  رد  و  تسا ، یهلا  ياوقتو  نامیا  هناـشن  هک  نآرق  روضح  رد  هلبق ، هب  ور  زاـمناج ) )
هداس ياهراک  هلسلس  کی  و  تسا ؛ ینشور 
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.بلاج تسا و  بوخ  دوخ  ياج  رد  همه  اهنیا  دنرتانشآ ، نآ  هب  تبسن  هدنسیون  زا  ناگدنناوخ  دیاش  هک  رگید  کیلبمس 

ياهـشیارآو یلّمجت  ياهـسابل  رد  مه  اب  يا  هقباسم  ناـنچ  ناگدـنوش ، توعد  هک  دوش  یم  عورـش  اـجنآ  زا  تبیـصم  هنافـسأتم  یلو 
رد هک  تسا  یعیبطو  دوش ! یم  مگ  اهنآ  نایم  رد  سورع  هاـگ  هک  دـنهد  یم  دوخ  هب  تـالآ  تنیز  عاونا  نتخیوآ  و  هدـننز ، فلج و 

.دنتسه ییامندوخ  ییارآدوخ و  هشیدنا  رد  همه  یموش  هسلج  نینچ 

ناساّکعو نارادربملیف  و  دوش ، رارقرب  طالتخا  دوش و  زاب  سلجم  نیا  هب  فلتخم  ياـه  هناـهب  هب  زین  نادرم  ياـپ  هک  یتقو  نآ  رب  ياو 
! دننزب یگنادواج  گنر  دوخ  ناهانگ  هب  و  دنرادرب ، ملیف  سکع و  تسادخ  ینامرفانو  تیصعم  هانگ و  هچراپکی  هک  مسارم  نیا  زا 

�

ییاهنت هب  اهنآ  دنراد  همه  نابوخ  هچنآ  یتسار  هب  هک  میورب  يا  هنومن  هداوناخ  غارس  هب  مینک و  اهر  ار  عیاجف  نیا  حرـش  هک  رتهب  هچ 
.دنراد

: مینک یم  عورش  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  مالسا  يوناب  دقع  ياه  هبطخ  زا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هک  يا  هبطخ  دناوخ ؛ ادخ  هک  يا  هبطخ 
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 : تسا هدنزومآو  رادانعم  همه  هک  دناوخ  مالسلا  هیلع  یلع  هک  يا  هبطخ  و  دناوخ ؛

: تسا هدمآ  یهلا  هبطخ  رد 

؛ ِیتَِکئالَم اوُدَهِْشا  ِیتَْوفَص ، ٍِّیلَع  ْنِم  ِیتَمَا  َهَمِطاف  ُتْجَّوَز  ِیئاِما ، يِدِیبَع َو  ْمُهُّلُک  ُْقلَْخلا  ِیئایِْربِک َو  ُهَمَظَْعلا  یئادِر َو  ُدْمَْحلَا 

يرـسمه هب  ار  همطاف »  » مزینک نم  دنتـسه ، نم  نازینک  ناگدـنب و  قلخ ، مامت  و  دزارب ، یم  نم  هب  تمظع  تسا و  نم  هتـسیاش  دـمح 
! دیشاب هاوگ  همه  نم ، ناگتشرف  يا  مدروآرد ، یلع » »

یم ادـخ  صوصخم  ار  یگرزب  تمظع و  و  دـلام ، یم  كاـخ  هب  ار  ناـنیبرترب  دوخ  ناربکتـسم و  ینیب  هبطخ ، نیا  زاـغآ  ياـه  هلمج 
.درمش یم  ادخ  یگدنب  ار  ناسنا  ّدح  نیرخآ  دعب ، ياه  هلمج  و  درمش ،

ناگدـنب نایم  زا  ادـخ  هدـیزگرب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  راختفاو  قح ، یگدـنب  ماقم  نیمه  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  گرزب  راختفا  سپس 
.دنک یم  یفرعم  ندوب ،

هاوگ ار  بّرقم  ناگتشرف  یمامت  و  ددنب ، یم  ار  ّتیرشب  ملاع  دوج  رپ  دوجو  ود  نیا  يرـسمه  دقع  شا  هقلطم  تیالو  اب  دنوادخ  دعب 
.دشاب ناگمه  يارب  یقشمرس  ات  دریگ ، یم  نآ  رب 
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هاوخ نیعبرا ، هلصاف  نیا   ) دش ارجا  نآ  زا  دعب  زور  لهچ  تایاور  قبط  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ِنآ  زا  هبطخ  نیمود 
(. تسانعمرپ لاح  ره  رد  لماکت ، زمر  ای  دشاب  بدا  بناج  تاعارم  يارب 

 : دوب حرش  نیا  هب  هبطخ 

ِهِضْرَا ِیف  ُهُْرمَا  ِِذفاّنلَا  ُهَْدنِع ، اْمِیف  ِْهَیِلا  ِبوُغْرَْملَا  ِِهباذَع ، ْنِم  ِبْوُهْرَْملَا  ِِهناْطلُس ، ِیف  ِعاطُْملَا  ِِهتَرْدُِقب ، ِدُوبْعَْملَا  ِِهتَمِْعِنب ، ِدوُمْحَْملا  ِهِّللُدْمَْحلَا 
آبَـسَن َهَرَهاـصُْملا  َلَـعَج  َهّللا  َّنِا  َُّمث  ٍدَّمَُحم -  ِهِِّیبَِنب  ْمُهَمَرْکَا  ِِهنیِدـِب َو  ْمُهَّزَعَا  َو  ِهِماـکْحَِاب ، ْمُهَزَّیَم  ِِهتَرْدـُِقب َو  َْقلَْخلا  َقَلَخ  يِذَّلَا  ِِهئامَـس ، َو 
ُهَلَعَجَف آرََـشب  ِءاْملا  َنِم  َقَلَخ  يِذَّلا  َوُه  َو  ُهُّدَج : َیلاعَت  ُهُمْـسا َو  َكَرابَت  َلاقَف  َمانالا ، اَهَمَْزلَا  َماحْرالا َو  اَِهب  َّجَش  َو  آضَرَتْفُم ، آْرمَاَو  آقِحال ،

...آریِدَق َکُّبَر  َناک  آرْهِصَو َو  آبَسَن 

...ٍهَِّضف ِلاْقثِم  ِهَأِمَْعبْرَا  یلَع  ٍِّیلَع  ْنِم  َهَمِطاف  ُتْجَّوَز  ْدَق  یِّنَا  ْمُکُدِهُْشا  یِّنِا  َُّمث 

هب و  ّتیدوبع ، روخ  رد  شتردق  رطاخ  هب  و  تسا ، دمح  هتسیاش  شیاهتمعن  رطاخ  هب  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  شیاتس  دمح و 
هیام شیاهشاداپ  و  تشحو ، بجوم  شباذع  هک  ییادخ  تعاطا ، راوازس  شتّیمکاح  هطلس و  رطاخ 
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اب دومن ، ادج  مه  زا  شماکحا  اب  ار  اهنآ  و  دیرفآ ، شتردق  اب  ار  قلخ  هک  ییادخ  تسا ، ذفان  نیمز  نامـسآ و  رد  شمکح  و  تبغر ،
.تشاد یمارگ  دّمحم  شربمایپ  اب  و  دیشخب ، تّزِع  ار  نانآ  شنید 

بجاو ناگدنب  رب  و  تخیمآ ، مهرد  ار  ود  نآ  دوپورات  داد و  رارق  یبسن  يدـنواشیوخ  فیدرمه  ار  ییوشانز  نامیپ  دـنوادخ  سپس 
قیرط زا  ار  وا  لسن ) شرتسگ   ) دـیرفآ و بآ  زا  ار  ناـسنا  هک  تسا  یـسک  وا  دـیامرف : یم  لاـعتم  دـنوادخ  هنیمز  نیمه  رد  و  درمش ،

...تسا اناوت  وت  راگدرورپ  داد و  رارق  یئوشانز  بسن و 

(1) .مدروآرد یلع  يرسمه  هب  هرقن  لاقثم  ربارب 400  يا  هّیرهم  اب  ار  همطاف  مرتخد  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  منارای )  ) امش نم ، سپس 

یلصا هیاپ  هک  ادخ  لاعفا  لالج و  لامج و  فاصوا  يدیحوت و  فراعم  زا  یفیرظ  قیقد و  تاکن  ندرمشرب  نمـض  زین  هبطخ  نیا  رد 
ییوشانز بسن و  قیرط  زا  وا  لسن  شرتسگ  و  هفطن )  ) بآ زا  ناسنا  بیجع  شنیرفآ  هب  هراشا  و  دهد ، یم  لیکشت  ار  هداوناخ  دامتعا 

جاودزا هلأسم  ّتیّمها  هب  دنک ، یم 

تاور هابتـشا  زا  تسا  نکمم  تسا و  ذاش  هدـمآتیاور  نیا  رد  هک  هرقن  لاقثم  هب 400  ریبعت  هحفص 119 -  دلج 42 ، راونالاراحب ، - 1
.دش هتخادرپ  هرز  لوپ  زا  هک  تسا  يدقن  رهم  زا  ریغ  نیاو  تسا  مهرد  فورعم 500  هنرگو  دشاب 
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مالـسا يوناب  گرزب  دـقع  يارجا  هب  سپـس  درمـش ، یم  بجاو  ضرف و  رـشب  عون  ياـقب  يارب  يا  هلیـسو  ناونع  هب  ار  نآ  هتخادرپ و 
.دزادرپ یم  ّتیناسنا  ناهج  درمگرزب  يارب 

دومرف وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  میناوخ : یم  نینچ  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  دوخ  غیلب  حیـصف و  هبطخ  رد  هرخـالاب  و 
: تشاد هضرع  مالسلا  هیلع  یلع  ناوخب ، هبطخ  تدوخ  يارب 

ِِهناسِْحا ِمیِدَـق  یلَع  ُهُدِـمَْحن  ِْهیِـصْعَی ، ْنَم  ِراّنلِاب  َرَذـْنَاَو  ِْهیِقَّتَی ، ْنَم  َهَّنَْجلا  َدَـعَو  َو  ِهِیِلئاـس ، ْنِم  اـنَد  ِِهیِدـِماح َو  ْنِم  َبُرَق  يِذَّلا  ِهِّللُدْـمَْحلَا 
ْنَا ُدَهْشَن  ِهیِفْکَتْسَنَو ، ِِهب  ُنِمُْؤنَو  ِهیِدْهَتْـسَنَو ، ُُهنیِعَتْـسَنَو  ِْهیِواسُم ، ْنَع  ُهَِلئاسُمَو  ِْهِییُْحمَو ، ُهَْتیِمُمَو  ِْهیِرابَو ، ُهَِقلاخ  ُهَّنَا  ُمَْلعَی  ْنَم  َدْمَح  ِْهیِدایَاَو ،

، ِهیِفَطْـصَت ُهُعَفَْرت َو  َو  ِهیِظُْحت ، ُهُِفلُْزت َو  ًهولَـص  ُُهلْوُسَر  ُهُدـْبَع َو  آدَّمَُحم  َّنَا  َو  ِْهیِـضُْرت ، ُهُُغْلبَت َو  ًهَداهَـش  َُهل  َکیِرَـش  ُهَدْـحَو ال  ُهّللا  ّاِلا  َهِلا  ال 
ٍمهْرِد َو َهَِأم  َسْمَخ  یَلَع  َهَمِطاف  ُهَتَْنبِا  ِینَجَّوَز  ِهّللا  ُلوُسَر  اذهَو  ِْهِیف ، َنِذَاَو  ُهّللا  ُهَرَّدَـق  اّمِم  انُعاِمتْجآَو  ِهیِـضُْریَو ، ِِهب  ُهّللا  َرَمَا  اّمِم  ُحاکِّنلاَو 

(1) اوُدَهْشاَو ُهُولَأْساَف  ُتیِضَر  ْدَق 

هحفص 112. ج 43 ، راونالاراحب ، - 1
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ناراگزیهرپ هب  تسا ، بیرق  شناگدننک  تساوخرد  هب  کیدزن و  شناگدننک  شیاتـس  هب  تبـسن  هک  تسا  يدـنوادخ  هژیو  شیاتس 
.تسا هداد  هدعو  خزود ، ناراکنهگ  هب  تشهب و 

هدنناریم و  دناد ، یم  دوخ  راگدیرفآ  قلاخ و  ار  وا  هک  یـسک  دمح  میوگ ، یم  دمح  شیاه  تمعن  عاونا  میدق و  ناسحا  رب  ار  وا  نم 
.دنک یم  هذخأوم  شدب  لامعا  ربارب  رد  ار  وا  دراد  نیقی  و  دسانش ، یم  دوخ  هدننک  هدنز  و 

.مهاوخ یم  ار  مروما  تیافک  وا  زا  مروآ و  یم  نامیا  وا  هب  میوج و  یم  تیاده  مبلط و  یم  يرای  وا  زا  نم 

، دسر یم  شسدق  تحاس  هب  هک  یتداهش  درادن ، کیرش  تسا و  هناگی  تسین ، اتکی  دنوادخ  زج  يدوبعم  چیه  میهد  یم  تداهش  و 
ادـخ هب  ار  يو  هک  میتسرف  یم  دورد  وا  هب  و  تسا ، وا  هداتـسرف  هدـنب و  دّـمحم  هک  میهد  یم  یهاوگ  زین  و  دـنک ، یم  یـضار  ار  وا  و 

.دزاس رت  هدیزگرب  رتالاو و  ار  شماقم  و  رتدنم ، هرهب  شفطل  زا  رتکیدزن و 

ار نآ  ادخ  هک  تسا  يروما  زا  ام  جاودزا  و  تسا ، وا  يدونشوخ  هیام  و  هدرک ، رما  نآ  هب  ادخ  هک  تسا  يروما  زا  جاودزا  دعب ) اّما  )
نم يرـسمه  هب  مهرد  دـصناپ  رادـقم  هب  يا  هّیرهم  هب  ار  همطاـف  شرتـخد  هک  تسا  ادـخ  لوسر  نیا  هداد ، هزاـجا  و  هدوـمرف ، رّدـقم 

.دیهد یهاوگ  نآ ) رب   ) دیوش و ایوج  ار ) بلطم  نیا   ) وا زا  ما  هدش  یضار  رما  نیا  هب  نم  تسا و  هدروآرد 
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یسورع نشج  مجنپ : شخب 

هراشا
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یسورع مسارم 

عقاو رد  هک  دـننیبب ، ار  دوخ  نادـنزرف  فاـفز  مسارم  دـننامب و  هدـنز  هک  تسا  نآ  نارداـم  ناردـپ و  زا  يرایـسب  ياـهوزرآ  زا  یکی 
.دننکن لّدبم  ازع  هب  ار  ینامداش  بش  نآ  دوخ ، هّیور  یب  لامعا  اهیراک و  منادن  اب  هکنآ  طرش  هب  تسا ، مه  یندید 

(1) .تسا هدمآ  ثیداحا  رابخا و  رد  فافز  همیلو »  » ناونع هب  دراد و  دوجو  زین  مالسا  رد  مسارم  نیا 

 : اریز دنک ، كرد  زین  ار  نآ  هفسلف  لّمأت ، هشیدنا و  یکدنا  اب  دناوت  یم  سک  ره 

یم ّتیمسر  نیجوز  دیدج  كرتشم  یگدنز  هب  دریگ و  یم  ماجنا  نایانشآو  ناتسود  لیماف و  ناسانـشرس  روضح  اب  مسارم  نیا  الّوا ،
نآ ربارب  رد  ّتیلوئسم  لوبق  هب  ار  اهنآ  و  دشخب ،

.حاکّنلا تامّدقم  باوبا  زا  باب 40 -  دلج 14 ، هعیّشلا ، لئاسو  - 1
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دوخ تادّهعت  یناسآ  هب  دوب  نکمم  فرط  ود  ره  دش ، یم  ماجنا  یمـسارم  هنوگچیه  نودـب  افخ و  رد  رگا  هک  ارچ  دزاس ، یم  راداو 
! دنریگ شیپ  رد  ار  ییادج  هار  دیدج ، یگدنز  رد  تالکشم  نیلّوا  اب  دروخرب  اب  و  دنراذگب ، اپریز  ار 

یناسآ هب  هک  تسین  يا  هداس  زیچ  دریگ  یم  ماـجنا  انـشآ  سانـشرس و  عمج  نآ  روضح  رد  ادصورـس و  همه  نآ  اـب  هک  يراـک  یلو 
هجرد رد  قوف  مسارم  نیاربانب ، دننک ؛ دروخرب  نآ  اب  کچوک  یـصوصخ و  بلطم  کی  تروص  هب  ای  دنـشوپب ، مشچ  نآ  زا  دـنناوتب 

.دهد یم  ّتینیع  ّتیمسر و  نآ  هب  و  دشخب ، یم  ماکحتسا  ییوشانز  دقع  هب  لوا 

دنام یم  یقاب  نیفرط  نهذ  رد  نآ  زا  هک  یبوخ  هرطاخ  دوش ، هدراذگ  رورـس  ینامداش و  رب  دـیدج  یگدـنز  عورـش  هیاپ  یتقو  آیناث ،
زا يرایـسب  عـبط  هبو  دـننادب ، رمع ، لوـط  ماـمت  رد  نیرفآرورـس  شخب و  تّرـسم  هثداـح  کـی  ناوـنع  هب  ار  نآ  هک  دوـش  یم  ببس 

.دنرگنب هدنیآ  هب  طوبرم  لیاسم  هب  ینیبشوخ  اب  و  دننک ، لّمحت  نآ  رطاخ  هب  ار  تالکشم 

رد دیدج ، هداوناخ  تالکـشم  ّلح  رد  ار  دوخ  نآ ، رد  تکرـش  اب  هک  دنک  یم  توعد  زین  ار  ناگتـسب  نایانـشآ و  مسارم ، نیا  آثلاث ،
دراد یتالکشم  لاح  ره  هب  كرتشم  یگدنز  لیکشت  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  و  دننادب ، میهس  کیرش و  هدنیآ  لاح و 
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.تسا بترتم  راک  نیا  رب  هک  يرگید  ّمهم  دیاوف  دوب و  دهاوخ  شزرا  اب  دیفم و  رایسب  اهنآ  ّلح  رد  نانآ  ندش  میهس 

و اهـسوه ، اوه و  عاونا  و  یتسرپ ، لّمجت  اب  نیرفآ ، يداش  شزرا و  اب  دـیفم و  مسارم  نیا  هک  دوش  یم  عورـش  ینامز  زا  لکـشم  یلو 
.دش دهاوخ  سوکعم  لماک  روط  هب  هجیتن  اجنیا  رد  و  دوش ، هدولآ  ناهانگ  عاوناو  اهریذبت ، فارسا و  اهیراب و  دنب و  یب  اهیجرخلو و 

.دوب دهاوخ  كاندردو  خلت  يا  هرطاخ  و  نکشرمک ، ییاه  هنیزه  اب  زیگنا ، مغ  یبش 

.دروآ یم  مشخ  هب  ار  گرزب  دنوادخ  هک  يدسافم  اهیگدولآ و  عاونا  اب  یبش 

.دنام یم  یقاب  زارد  نایلاس  ات  اهنآ  ناگتسب  نایفارطا و  رد  هکلب  ناوج ، جوز  ود  حور  رد  اهنت  هن  نآ  ِءوس  راثآ  هک  یبش  هرخالاب  و 

عیاجف نیا  قمع  هب  دنا  هدـید  کیدزن  زا  هک  اهنآ  عطق  روط  هب  و  میا ، هدینـش  رود  زا  هک  تسا  یبلاطم  مییوگ  یم  هنیمز  نیا  رد  هچنآ 
!« ندید دننام  دوب  یک  ندینش   » هک ارچ  دنرتانشآ 

یتمحز رپ  رایـسب  بش  هکلب  داماد ، سورع و  ردام و  ردـپ و  يارب  تسا  یتبیـصم  اهنت  هن  تسرپ  لّمجت  ياه  هداوناخ  رد  فافز  بش 
هقباسم بش  هک  ارچ  ناگدش ، توعد  مامت  يارب  تسا 
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.تسا رگیدکی  هب  گنراگنر  تارهاوج  تمیق و  نارگ  ياهسابل  ندیشک  خر  هب  بش  و  ییارآدوخ ، لّمجت و 

تارهاوجو هزات  ياهسابل  و  دننک ، یم  هدامآ  بش  نآ  رد  تورث  شیامن  يارب  ار  دوخ  لبق  اههام  اه و  هتفه  زا  اهنآ ، نانز  زا  يرایسب 
.دنهد یم  شرافس  نیون 

! اهنآ دوخ  هن  تسا  اهنآ  رتخد  سورع ، دنا  هدرک  شومارف  ییوگ  هک  دننک  یم  ییارآدوخ  نانچ  اهرتگرزب  زا  يرایسب 

ار ییاسرف  تقاط  جـنر  دایز و  هنیزه  مادـک  ره  دـیاب  دـتفین  بقع  ابقر  زا  دـنک  یم  شالت  سک  ره  هقباسم ، نادـیم  رد  هک  اجنآ  زا  و 
ار مزال  یجرخلو  هنیمز  نیا  رد  ارچ  هک  دوش  یم  ناشنارهوش  اهنآ و  نایم  یتافالتخا  ثعاب  لیاسم  نیمه  اـسب  هچ  و  دـنوش ، لّـمحتم 

! دورن عمج  نایم  رد  ناشیوربآ  و  دننامن ؛ بقع  نابیقر  زا  ات  دنا ، هدرکن 

یطیحم عطق  روط  هب  دیآ ! یم  راب  هب  یکانتـشحو  دسافم  هچ  دنوش  طلتخم  مه  اب  نادرم  نانز و  تاسلج  نیا  رد  رگا  دـینک  رکف  لاح 
داد و دـهاوخ  ناـشن  ار  دوـخ  موـش  رثا  ناـهانگ  نیا  هک  تسا  نشور  و  ناـهانگ ؛ عاوـنا  يارب  اـّیهم »  » و هداـمآ »  » دـیآ یم  دوـجو  هـب 

.دوب دهاوخن  یتخبشوخ  تداعس و  نیرق  نینچ ، نیا  یجاودزا 

دای درادن ، موهفم  انعم و  سلاجم  هنوگ  نیا  رد  هک  يزیچ 
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.تسا دیدج  جوز  ود  یتخبشوخ  اوقت و  یکاپ و  ادخ و 

نآ زا  و  دراد ، رطاخ  هب  نامز ، ره  ياهتوغاط  و  درد ، یب  هّفرم و  نادـنمتورث  يوس  زا  ار  يزیمآ  نونج  ياـهیراک  فارـسا  زین  خـیرات 
.تسا ناشجرخ  رپ  ياهیسورع  رد  نیملسم » لاملا  تیب   » زا نایساّبع »  » باسح یب  ياهشاپ  تخیر و  هلمج 

و  ) دنشاپ یم  سورع  رس  رب  مدرم  زا  یضعب  هک  کچوک » ياه  هّکس   » ای لُقن »  » ياج هب  یسابع  يافلخ  مسارم ، هنوگ  نیا  زا  یکی  رد 
رـس رب  دوب ، گنادشـش ! يدابآ  کلم و  کی  ّتیکلام  دنـس  مادـک  ره  هک  ار  یکچوک  ياـه  هقرو  دـننک ) یم  راـثن »  » اـهبرع ریبعت  هب 

رد رـضاح  دارفا  هک  تسا  بلاج  و   ) دش یم  يدابآ  کی  کلام  دروآ  یم  تسد  هب  ار  اهنآ  زا  یکی  سک  ره  دندیـشاپ و  ناشـسورع 
(. دندوب نیشن  هیشاح  نادنمتورث  لوپ و  رپ  نایرابرد  نامه  سلاجم ، نآ 

.تشذگ هچ  ریظن  یبو  هنومن  هداوناخ  نیا  یسورع  نشج  مسارم  رد  مینیبب  لاح 

یلص ربمایپ  نارسمه  زا  یعمج  اب  نمیا » ّما   » يزور .تشذگ  مالسلا  هیلع  یلع  اب  مالـسلا  اهیلع  مالـسا  يوناب  دقع  مسارم  زا  هام  کی 
قوش هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  كاپ  بلق  هک  یبلاج  ياج  زا  ار  بلطم  نمیا » ُّما  ، » دندش بایفرش  شرضحم  هب  هلآ  هیلع و  هللا 

 : تفگ درک و  عورش  دروآ  یم 
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؛ دش یم  نشور  مالسلا  اهیلع  همطاف »  » یسورع هب  شمشچ  دوب  تایح  رد  زورما  هجیدخ  رگا 

 : دوزفا سپس 

زین ار  ام  مشچ  و  هد ، ناماس  ار  اهنآ  عمج  و  امرف ، نشور  شرسمه  هب  ار  همطاف  مشچ  تسا ، شیوخ  رسمه  ناهاوخ  مالسلا  هیلع  یلع 
...نک نشور  نآ  اب 

 : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

.دیزاس مهارف  اهنآ  فافز  يارب  نم  هناخ  رد  ار  یقاطا  دیورب و 

 : درک ضرع  نمیا » ّما  »

؟ ام زا  کیمادک  قاطا 

 : دومرف

! تدوخ قاطا 

 : دومرف درک و  نیریاس  هب  ور  سپس 

.دینک يرای  قاطا  نتخاس  هدامآ  يارب  ار  هملسّما  دیورب و 

: دومرف درک و  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ور  دعب 

! نک هدامآ  مسارم  نیا  يارب  یبوخ  ياذغ  ورب 

 : دوزفا سپس 

! وت زا  نغور  امرخ و  و  ام ، زا  نان  تشوگ و 

تمدخ دومرف و  هّیهت  مسارم ) نیا  يارب  مزال  ینیریش  اولح ، نتخاس  يارب   ) نغور امرخ و  يرادقم  مالسلا  هیلع  یلع 
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هدامآ اولح  داد و  شلام  نغور  رد  ار  امرخ  دز و  الاب  ار  كرابم  نیتسآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دروآ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
.دش

 : دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هب  دعب  دنتخاس ، هدامآ  ناوارف  نان »  » اب هبرف  يدنفسوگ  داد  روتسد  سپس 

! نک توعد  یسورع  نشج  يارب  يراد  لیم  ار  سکره  ورب و  نونکا 

 : دیوگ یم  مالسلا  هیلع  یلع 

کی يور  منکن ، توعد  ار  یهورگ  منک و  توعد  ار  یهورگ  هک  دمآ  ممرـش  دوب ، ّتیعمج  زا  ولمم  هک  یلاح  رد  مدـمآ  دجـسم  هب 
مدرم .منک  یم  توعد  مالسلا  اهیلع  همطاف  یسورع ) نشج   ) و همیلو »  » هب ار  امش  همه  ناناملـسم ! يا  مدز  ادص  متفرگ و  رارق  يدنلب 

اذغ دوب و  دایز  رایسب  ّتیعمج  هک  ارچ  تفرگ  ارف  ارم  ياپارس  مرش  دندروآ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هناخ  يوس  هب  ور  لیس  دننام 
! مک

تکرب اذغ  نیا  هب  ادـخ  منک  یم  اعد  نم  روخم  هصغ  یلع ! دومرف : دـش  هاگآ  تشذـگ  مبلق  رد  هچنآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
.دهد

رایسب اهنآ  ددع  هک  یلاح  رد  دنتفگ ، کیربت  دندرک و  اعد  نم  ياربو  دنتساخرب » دندروخ و  دنتسشن و   » دندمآ و هورگ  هورگ  مدرم 
! دیسر نانامهیم  همه  هب  اذغ  یلو  دیسر  یم  رظن  هب  دایز 
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رپ ار  یفرظ  سپس  داتسرف ، شنارسمه  هناخ  يارب  درک و  رپ  اذغ  زا  دندروآ و  ار  اهفرظ  داد  روتسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  سپس 
.شرهوش همطاف و  يارب  مه  نیا  تفگ  درک و  اذغ  زا 

.روایب ار  همطاف  مرتخد  دومرف  هملسّما »  » هب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  درک و  بورغ  باتفآ 

 : دیوگ یم  هملسّما 

یم ورف  شکرابم  تروص  زا  قرع  ردـپ ، ربارب  رد  ایحو  مرـش  تّدـش  زا  هک  یلاـح  رد  مدروآ  دوخ  اـب  ار  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  متفر 
شزغل زا  ترخآ  ایند و  رد  ار  وت  ادخ  مرتخد  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دیزغل ، شیاپ  دش و  هچاپتـسد  ناهگان  دیکچ ،

.دنک ظفح 

هیلع یلع  دز و  رانک  شتروص  زا  ار  رداـچ  هشوگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  داتـسیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دزن  هک  یماـگنه 
: دومرف داهن و  یلع  تسد  رد  تفرگ و  ار  وا  تسد  سپس  دید ، ار  شکرابم  هرهچ  مالسلا 

! داب كرابم  وت  رب  همطاف  ادخ  لوسر  رتخد 

 : دوزفا سپس 

.تسا یبوخ  نز  همطاف  یلع ! يا 

: دومرف درک و  همطاف  هب  ور  دعب  و 

.میایب نم  ات  دیشاب  ياجربو  دیورب  لزنم  هب  دیزیخرب و  تسا ، یبوخ  رهوش  یلع  مرتخد !

لزنم هب  تفرگ و  ار  مالسلا  اهیلع  ارهز  شرسمه  تسد  مالسلا  هیلع  یلع 
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.تفر

و دـیناشن ، دوخ  رانک  رد  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  .دـش  دراو  تفرگ و  هزاـجا  دـمآ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  تشذـگن  يزیچ 
: دومرف

كرابم ناهد  بآ  زا  یمک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دروآ ، یبآ  فرظ  مالـسلا  اهیلع  همطاف  روایب ، نم  يارب  یبآ  فرظ  ورب  لاـح 
نآ زا  يرادقم  نک ، نم  هب  ور  دومرف  دعب  تخیر ، مالسلا  اهیلع  همطاف  رس  رب  بآ  نآ  زا  يرادقم  سپس  تخیمآ ، بآ  نآ  اب  ار  دوخ 

 : دومرف زاب  تخیر ، وا  هنیس  رد  زین  ار 

 : تشاد هضرع  دنوادخ  هاگشیپ  هب  ار  انعمرپ  هلمج  نیا  سپس  تخیر ، وا  هناش  ود  نایم  مه  ار  بآ  زا  يرادقم  نادرگرب ، يور 

.تسا نم  دزن  قلخ  نیرتبوبحم  یلع و  مردارب  نیا  .تسا و  نم  دزن  قلخ  نیرتبوبحم  همطاف و  مرتخد  نیا  ادنوادخ !

! نک كرابم  وا  رب  ار  شرسمه  هد و  رارق  دوخ  ّیلو  ار  وا  ایادخ !

(1) .دش جراخ  تفگ و  کیربت  مالسلا  هیلع  یلع  هب  سپس 

هک یتّینارونو  یگداس  افص و  و  میشیدنیب ، نآ  ییانک  حیرص و  ياهمایپو  نآ  دنبدنب  رد  و  مینک ، رورم  ار  ثیدح  نیا  رگید  راب  کی 
 : مینک مّسجم  رظن  رد  هدوب ، امرفمکح  یناحورو  هوکشاب  ابیز و  مسارم  نیا  ءزج  ءزج  رب 

دجسم رد  رضاح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نارای  مامت  نانامهیم ، -- 
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! رفن رازه  راهچ  ینعی  دندوب ،

.داماد دوخ  طّسوت  یمومعو  یهافش  مایپ  کی  قیرط  زا  یگداس  نآ  هب  توعد  زرط  -- 

.هوکش اب  نشج  سلجم  نیا  رد  یمومع  تکرش  همه و  يوس  زا  توعد  شریذپ  -- 

.ینیریش ناونع  هب  امرخ  ياولح  يرادقم  تشوگ و  نان و  هب  رصحنم  اذغ ، -- 

.تفرگ تروص  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دوخ  تسد  اب  ینیریش  هّیهت  -- 

.داماد سورع و  ردپ  نایم  هنیزه  میسقت  -- 

.نتفر نتفگ و  کیربت  باحصا و  فّلکت  یب  ندروخاذغ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياعد  هب  اذغ  بیجع  تکرب  -- 

.هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نارسمه  هناخ  هب  اذغ  هدنامیقاب  نداتسرف  -- 

.اذغ هدنامیقاب  نامه  زا  داماد  سورع و  ياذغ  نتشاذگ  رانک  هلحرم  نیرخآ  و  -- 

.سورع هداعلا  قوف  بجح  ایح و  -- 

.زیزع ود  نآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هنامیمص  نتفگ  کیربت  و  رگیدکی ، هب  ار  داماد  سورع و  ندرک  شرافس  -- 

.هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  يوس  زا  یسورع  نشج  مسارم  نایاپ  مالعا  -- 

نینچ نشج و  نینچ  تسافص  اب  هوکشاب و  ابیز و  هچ 
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! یمسارم

زیمآ نونج  ياهیراک  فارسا  نکـشرمک و  ياه  هنیزه  نآ  زا  هک  تسه  راظتنا  نیا  یلو  دننک ، نینچ  آنیع  مدرم  میرادن  راظتنا  زگره 
.دنزیهرپب اه  یتّفع  یب  ناهانگ و  عاونا  هب  ندش  هدولآ  و 

 ! يداش دورس 

ناشدوخ سلجم  رد  و  دنتشاد ، تکرش  زین  راصنا  رجاهم و  نانز  زا  يرایسب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نانز  یخیرات  بش  نآ  رد 
: تسا هدرک  طبض  ار  رفن  راهچ  دورس  خیرات  هک  دندناوخ  یم  يداش  دورس 

« هصفح  » دورس لقن  هب  اهنت  اجنیا  رد  ام  و  رمع ) رتخد  « ) هصفح  » و رکبوبا ) رتخد  « ) هشیاع  » و ذاعم ) نبدعس  ردام  « ) هذاعم « ، » هملسّما »
: تسا رتهب  اجنیا  رد  ندینش  نخس  وا  نابز  زا  هک  مینک  یم  تعانق 

ِرَمَْقلا ِهْجَوَک  ٌهَجُو  اَهل  ْنَم  ِرَشَْبلا َو  ِءاِسن  ُْریَخ  ُهَمِطاف 

ِرَمُّزلا ِيِآب  َّصَخ  ْنَم  ِلْضَِفب  يرَْولا  ِّلُک  یَلَع  ُهّللا  ِکَلَّضَف 

َرَضَْحلا یف  ْنَم  َْریَخ  ّآِیلَع  ینْعَا  الِضاف  یًتَف  ُهّللا  ِکَّجَوَز 

(1) ِرَطَْخلا ِْمیِظَع  ُْتِنب  ٌهَْمیِرَک  اهَّنِا  اِهب  یتاراج  َنْرِسَف 
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.دراد هام  نوچمه  یتروص  تسا و  رشب  نانز  نیرتهب  همطاف 

.تسا هدرک  نایب  رمز  هروس  تایآ  رد  هک  هتشاد [  [ صوصخم یتلیضف  هب  هداد ، يرترب  قلخ  مامت  رب  ار  وت  ادخ 

.ناهج نادرم  نیرتهب  یلع  ینعی  دروآرد ، تلیضف  اب  یناوج  يرسمه  هب  ار  وت  دنوادخ 

.هیامنارگ يدرم  رتخد  تسا  يراوگرزب  وا  هک  دیرب  شرهوش  هناخ  هب  ار  وا  ناگیاسمه !

یناحور نشج  نآ  ياضف  و  دوب ، شخب  ماهلا  و  هدنزومآ ، اوتحمرپ ، دش -  یم  هدـناوخ  دولآ  هانگ  هن  یگنهآ  اب  هک  اهدورـس -  مامت 
.دندوب هتخاس  اونمه  گنهامه و  یهلا  مزب  نآ  اب  ار  دوخ  نمشد ، تسود و  و  دیشخب ، یم  يا  هزات  يافص  ار 

! سورع راثن  و  نایبوّرک ، يداش  مزب 

زین الاب  ملاع  نایبوّرک و  لفحم  رد  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یمالـسا  تایاور  زا  یلو  دوب ، نییاپ  ملاع  رد  هّیـضق و  يوس  کی  همه  اهنیا 
 : دوب اپرب  رتهوکشاب  رت و  هدرتسگ  رایسب  ینشج 

.دنتسارآ یتروص  نیرتابیز  هب  ار  تشهب  ادخ  نامرف  هب  یتشهب  نارومأم 

.دنک هشیمه  زا  رتوبشوخ  ار  نآ  و  دناشفیب ، تشهب  ياضف  رد  ار  رطع  يوب  عاونا  تشاد  روتسد  یتشهب  نیگآرطع  میسن 
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زور زورما  هک  دیـشاب  هاگآ  همه  دز  ادـص  یهلا  شرع  ریز  زا  يا  هدـنیوگو  ...دـندرک  یم  همزمز  نآرق  ياـه  هروس  یتشهب  ناـیروح 
.تسا ارهز ) و   ) یلع یسورع  نشج 

! درابب توقای  دجربز و  ؤلؤل و  ياه  هناد  اهنآ  رب  ات  داتسرف  نامسآ  هب  ار  يدیفس  ربا  دنوادخ  سپس 

اهلگ نیا  زا  هتسد  کی  میتفگ ) البق  هک  هنوگ  نآ   ) نیما لیئربج  هک  دننک  راثن  یتشهب  لگ  ياه  هتسد  دنتـشاد  ّتیرومأم  ناگتـشرف  و 
.دروآ (1) هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  رضحم  هب  دوخ  کیربت  اب  هارمه  ار 

، دـشاب نیبّرقم  هکئالم  نایتشهب و  لفحم  زا  ادـج  هک  تسین  نکمم  نیمز  يور  رد  یناحور  افـص و  اب  كاپ و  ناـنچنآ  یلفحم  يرآ !
.تسا گنهامه  هتسویپ و  مه  هب  دحاو  کی  یتسه  ملاع  هک  ارچ 

.دنوش ادص  مه  نآ  اب  الاب  ملاع  نانکاس  و  دریگ ، نآ  زا  ییوگلا  زین  امش  نادنزرف  یسورع  نشج  لفحم  هک  دینک  يراک  دییایب 

نایاپ
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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